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FESTA DE NATAL DO PRÉ-ESCOLAR E P CICLO
Mais urna vez, a exemplo que se vem a registar nos
últimos anos, inserida na programação de Natal da
Câmara Municipal de Mangualde, teve lugar nos dias
13, 14 e 15 a Festa de Natal dedicada às crianças
das escolas do nosso concelho. Assim, o dia 13 de
dezembro foi dedicado aos alunos do Pré-Escolar das

IPSS's de Mangualde e os dias 14 e 15 às escolas do
concelho (pré-escolar e 1° ciclo).
Foi um ambiente de grande alegria e animação o que
se viveu no Largo Dr. Couto quando as crianças viram
chegar até eles o tão esperado Pai Natal, este ano
transportado numa original motorizada.

O evento, contou sempre com grande cuidado e
organização. Os autocarros que transportavam as
crianças, eram recebidos pela GNR na rotunda
do Largo Dr. Couto e as crianças prontamente
encaminhadas para dentro do pavilhão montado
no largo para efeito das comemorações de Natal,
pelos professores, auxiliares, técnicos da Câmara
Municipal e equipa de animação. No exterior do
pavilhão, durante os espetáculos, estiveram sempre
os Bombeiros Voluntários de Mangualde com urna
ambulância, caso fosse necessária a sua intervenção.
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE APROVA
PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2018
ORÇAMENTO VOCACIONADO PARA O
INVESTIMENTO PÚBLICO EM EIXOS
ESTR UTU RANTES PARA O DESENVOLVIMENTO
DO CONCELHO
A Câmara Municipal de Mangualde aprovou proposta
de Orçamento Municipal para 2018 no valor de
22.242.160 euros. Para o Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, "o orçamento
de 2018 é um orçamento vocacionado para o
investimento público em eixos estruturantes para o
desenvolvimento do concelho". João Azevedo afirma
ainda que "mais de metade do orçamento (53%) será
direcionado para investimento em grandes obras
estruturais financiadas pelos fundos comunitários,
nomeadamente na área do ambiente, rede viária,
regeneração urbana e zonas industriais". Estes
investimentos para o próximo ano "são fruto de um
grande trabalho dos serviços técnicos da autarquia
no planeamento estratégico e de enfoque no atual
quadro comunitário", acrescenta.
Este orçamento foi aprovado pelos Vereadores do
Partido Socialista, com voto contra do Vereador do
Partido Social Democrata.
ORÇAMENTO MUNICIPAL CONTEMPLA
REDUÇÃO DO IMI EM 0,025%

O Orçamento Municipal para 2018 prevê uma
redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI),
redução essa que foi proposta pelo executivo para
apreciação na Câmara e que constitui o primeiro
passo para diminuir os impostos pagos anualmente
pelos mangualdenses.
João Azevedo afirma que "hoje, a autarquia tem uma
situação financeira que possibilita uma redução dos
impostos sem colocar em causa a sustentabilidade
das suas finanças. Este é um sinal muito claro de
mudança de paradigma na situação financeira
do concelho. Podemos, agora, reduzir o IMI com
a certeza de que manteremos o investimento e a
redução da dívida da autarquia. Foi um trabalho
que, ao longo dos últimos anos, acarretou muitos
sacrifícios, mas que finalmente começa a dar os seus
frutos e os mangualdenses sentirão, já em 2018, um
alívio dos impostos nas suas despesas anuais."
O IMI passa para 0,375% em 2018 e os restantes
impostos municipais mantêm os valores de 2017.
A proposta de orçamento e impostos municipais será
alvo de deliberação para aprovação pela Assembleia
Municipal na sua reunião ordinária de 20 de
dezembro.
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AÇÃO DINAMIZADA
PELO BANCO LOCAL
DE VOLUNTARIADO DE
MANGUALDE E PELO '5
SENTIDOS'
WORKSHOP "APRENDA
A SER FELIZ" ASSINALA
DIA INTERNACIONAL
DO VOLUNTARIADO
Decorreu na passada terça-feira, dia 5, nas
instalações do CIDEM - Centro de Inovação e
Dinamização Empresarial de Mangualde, o workshop
"Aprenda a ser feliz".
A ação, inserida no âmbito da comemoração do Dia
Internacional do Voluntariado, contou com a presença
de Maria José Coelho, Vereadora da Câmara
Municipal de Mangualde.
O workshop foi dinamizado pela psicóloga clínica
Brígida Caiado e decorreu de uma parceria entre o
Banco Local de Voluntariado de Mangualde e o '5
sentidos', um espaço de reabilitação e intervenção
psicoeducacional.
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SEMINÁRIO 'DIFERENTES NA VIDA, IGUAIS NO DESPORTO'
PROMOVEU REFLEXÃO SOBRE DESPORTO ADAPTADO
ASSINADO PROTOCOLO DE DESPORTO ADAPTADO NAS
ESCOLAS DE MANGUALDE
Decorreu na passada quinta-feira, dia 7, no auditório
da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, o Seminário 'Diferentes na vida, iguais no desporto'. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde,
reuniu atletas, associações e especialistas na área do
Desporto, inserindo-se no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
Consciente dos benefícios da prática desportiva
ao nível da condição física, reforço da confiança
e autoestima, aumentando a qualidade de vida e
independência das crianças e jovens portadores de
deficiência, o Seminário iniciou-se com a assinatura
de um protocolo tripartido entre a Câmara Municipal
de Mangualde (na pessoa de João Azevedo,
Presidente do Município), a Casa do Povo de

Mangualde (pelo presidente Paulo Figueiredo) e o
Agrupamento de Escolas de Mangualde (presidente
Agnelo Figueiredo) sobre o desporto adaptado nas
Escolas de Mangualde. A sessão de abertura contou
com ainda com a presença de José Lourenço,
Presidente do Comité Paralímpico.
O Seminário dividiu-se em dois painéis. O I Painel,
moderado por João Amaral, Treinador da Casa do
Povo de Mangualde, foi dedicado aos Testemunhos
dos jovens atletas internacionais e nacionais Miguel
Monteiro, Cristiano Pereira, João Azevedo, Márcia
Araújo e Sara Araújo.
O II Painel, moderado por Maria José Coelho,
Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde e
Presidente da Rede Social de Mangualde, trouxe

a debate a "Integração clo Desporto Adaptado na
Federação Portuguesa de Atletismo". Nesse painel,
intervieram Jorge Vieira, Presidente da Federação
Portuguesa de Atletismo, puviram-se os testemunhos
da treinadora de Ginástica Artística Paula Oliveira e
dos atletas Ana Rafael, Fátima Moreira e Artur Silva,
e, por fim, abordou-se "A Visão dos Pais" por Cristina
Azevedo, do Núcleo Pais em Rede de Mangualde.
Esta iniciativa procurou demonstrar que a deficiência
não pode ser vista como uma barreira social e que
é necessário eliminar a desigualdade e promover
a inclusão social e profissional das pessoas com
deficiência. Pretendeu, igualmente, sensibilizar
a população para a situação das pessoas com
deficiência e promover a sua inclusão na sociedade.
O Desporto Adaptado foi idealizado e concebido com
o objetivo de implementar modalidades desportivas
para pessoas com e sem deficiência, permitindo a
igualdade de oportunidades no que diz respeito ao
livre acesso ao desporto e, de igual modo, promover
a interação e integração de pessoas com deficiência
na comunidade. Esta valência consiste na intervenção
especializada em pessoas com e sem deficiência,
com vista à reabilitação, treino de capacidades,
desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis e
integração social.
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OBRAS DE MARIA
ANGÉLICA FELIZ
Esteve patente na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, até ao passado dia 13, uma exposição de
artes decorativas. As peças são da autoria de Maria
Angélica Feliz.
Maria Angélica Feliz é farmacêutica de profissão e
dedica-se às artes decorativas há mais de 30 anos,
nos tempos livres. Frequentou vários cursos na
área, um deles em Mangualde, altura em que expôs,
juntamente com as demais colegas do curso, os seus
trabalhos.
A sua maior paixão são os trabalhos feitos
com conchas, totalmente da sua autoria e uma
homenagem à sua mãe, a grande impulsionadora
deste tipo de trabalhos.
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MUNICIPIO DE MANGUALDE ANIMA NATAL DOS
MAIS NOVOS
O Presidente do Município de Mangualde, João
Azevedo, tem realizado a tradicional visita às creches,

jardins-de-infância e escolas do concelho para
surpreender os mais novos com um presente de Natal

e espalhar sorrisos junto de mais de mil crianças.
Os alunos do ensino Pré-Escolar e do 1.° Ciclo do
Ensino Básico têm visto o seu empenho escolar
reconhecido através da oferta de um voucher que
contempla uma visita ao Parque Botânico Arbutus
do Demo, em Vila Nova de Paiva. O objetivo é não
só divertir as crianças, como também dar-lhes
a conhecer as centenas de espécies botânicas
existentes no Parque. A visita vai decorrer durante o
mês de junho (em data a definir) e os alunos estarão,
assim, mais próximos da Natureza. A oferta incluiu o
transporte até ao local. Também os alunos do jardimde-infância têm recebido presentes adequados à sua
idade.
Integrado na programação «Natal em Mangualde
2017», os mais pequenos podem ainda conviver
com o Pai Natal e outras personagens, modelar
balões, usufruírem de pinturas faciais e participarem
em ateliers infantis. Mas esta programação pensa
também nos mais crescidos. Workshops, Mercados
de Natal ou Zumba de Natal são apenas algumas
das atividades que o Município tem ao dispor da
população adulta. A programação pode ser consultada
em www.cmmangualde.pt.
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ATELIER "PONTOS E ENCONTROS" APRESENTA OS
SEUS TRABALHOS
Esteve patente até ao passado dia 11 de dezembro,
na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, a
exposição de trabalhos realizados no âmbito do
Atelier "Pontos e Encontros". A iniciativa foi promovida
pelo Município de Mangualde através da Rede Social
e do Banco Local de Voluntariado do concelho.
Esta mostra revela os trabalhos elaborados pelos
munícipes com 65 anos ou mais, no âmbito do atelier
de trabalhos manuais que funciona semanalmente
na Biblioteca Municipal. Tem como objetivo ocupar
os tempos livres destes seniores, promovendo a
vitalidade e o potencial de cada um, contribuindo para
um envelhecimento ativo.
A exposição, de entrada livre, pode ser visitada no
horário de funcionamento da Biblioteca Municipal.
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Gouveia, Oliveira do Hospital, Nelas, Tondela e Seia.
O Secretário de Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, igualmente
presente na iniciativa, defendeu que a estabilização
de emergência está, pela "primeira vez", a ser feita
"no tempo certo". Miguel Freitas acrescentou que
outros municípios do país têm pedido ao Ministério
da Agricultura iniciativas semelhantes nos seus
territórios, elogiando o empenho dos envolvidos:
sociedade civil, um conjunto de organizações nãogovernamentais e movimentos ligados ao ambiente.
Centenas de sementes de gramíneas e leguminosas,
oferecidas por duas empresas, permitirão, assim,
ajudar a reduzir a erosão dos solos e a promover
a biodiversidade em zonas íngremes fustigadas
pelos incêndios. O arranque desta ação teve lugar
esta manhã, com a partida de um Dromader M-18,
um avião que é utilizado no combate aos incêndios
florestais, mas também na agricultura. As primeiras
sementes foram lançadas em Mourilhe, no concelho
de Mangualde.
Numa segunda fase do projeto, serão lançadas
sementes florestais, uma vez que estas sementes
"não garantem a imediata proteção do solo", porque
não criam logo raiz, acrescentou o Secretário de
Estado.
Esta é uma iniciativa da sociedade civil, pioneira
em Portugal, contou com o apoio da autarquia de
Mangualde, e do Ministério da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural.
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"ESPINHO A RENASCER
DAS CINZAS"
O Município de Mangualde e a Junta de Freguesia
de Espinho, conjuntamente com várias entidades do
concelho, uniram esforços no sentido de reflorestar a
freguesia de Espinho, tão fustigada pelos incêndios
deste ano. "Espinho a renascer das cinzas" é o mote
de uma iniciativa que tem inicio no próximo dia 18 de
dezembro.
A ação arranca às 14h30 com a sessão solene
de apadrinhamento da iniciativa, contando com a
presença das entidades envolvidas. Segue-se a
reflorestação dos espaços públicos da freguesia com
ponto de encontro às 15h00, na Abadia de Espinho.
No dia seguinte, 19 de dezembro, os participantes
voltam a reflorestar os espaços públicos da freguesia
com partida da Abadia de Espinho, às 9h00. O
encontro volta a dar-se no mesmo local, às 14h00.
Entidades envolvidas:
Fundação Maria Beatriz Lopes da Cunha
GIOPS — Grupo de Intervenção em Operações de
Proteção e Socorro
Motoclube de Mangualde
Água Levada, Associação Cultural e Recreativa
Associação Cultural e Recreativa de Espinho e Póvoa
Quinta dos Carvalhais
O Cantinho da Janeira
Snack-Bar Os Pintos Felizes
Teacher's Help
Sonae Arauco
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AkMANC_;UALDE

JOÃO AZEVEDO RECEBEU DIREÇÃO DA REFLORESTA,
A NOVA COOPERATIVA DE MANGUALDE
Elementos da Direção da ReFloresta - Cooperativa
Agro-Silvícola de Mangualde, Crl. — foram recebidos
por João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde. A recém-formada cooperativa
`pretende tornar Mangualde no concelho mais verde
de Portugal'.
A Refloresta é um projeto que teve início em 2016
e que se constituiu recentemente como Cooperativa.
O crescente número de incêndios, as enormes áreas
ardidas e os prejuízos materiais e humanos que nos
últimos anos têm assolado o Interior estão na base
desta iniciativa da sociedade civil, que pretende mudar
a forma como se vê a floresta.
O intuito desta Cooperativa é, em parceria com
as entidades do concelho e com todas as demais
entidades que de alguma forma estão ligadas ao
setor, tornar o concelho de Mangualde no mais verde
de Portugal. Com o objetivo de agir hoje para que no
futuro o drama dos incêndios e a destruição por eles

provocada seja uma memória longínqua, a cooperativa
pretende criar condições para que as gerações
futuras possam usufruir do ambiente e da floresta em
pleno.

Refloresta
COOPERATIVA ...SILVÍCOLA
DE MANGUALDT,
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"O FATO DO PAI NATAL", DE GILLIAN ROBERTS
REPRESENTAÇÃO DE CONTO DE NATAL ENCANTA
MIÚDOS E GRAÚDOS
INICIATIVA DINAMIZADA PELA BIBLIOTECA MUNICIPAL
DR. ALEXANDRE ALVES
Para assinalar a época natalícia, a Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, através dos projetos
"Livros Sobre Rodas" e "Biblioteca para Avós", tem
levado até aos mangualclenses a representação de
um conto de Natal de Gillian Roberts, intitulado "O
Fato do Pai Natal".
Nesta peça, em que o Pai Natal passa por momentos
dramáticos, porém divertidos, ao verificar que o seu

fato de Pai Natal está muito gasto e estragado, os
mais pequenos poderão descobrir se o seu amigo das
barbas brancas encontrará ou não um fato novo a
tempo do Natal.
Nos dias 4, 6 e 7, as crianças do Pré-Escolar e do
1.° Ciclo foram recebidas no Auditório da Biblioteca
Municipal. Nos dias 11 e 12, pelas 10h00, este conto
é levado até à tenda de Natal, montada em frente ao

edifício da Câmara Municipal de Mangualde. Entre
os dias 5 e 14, a Biblioteca Municipal leva "O Fato
do Pai Natal" até todos os Lares e Centros de Dia do
concelho, de forma a festejar o Natal junto de todos
os avós.
PROMOÇÃO DA LEITURA JUNTO DAS CRIANÇAS
DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1° CICLO DO
CONCELHO
O projeto itinerante "Livros Sobre Rodas" é um projeto
de promoção da leitura dirigido às crianças do préescolar e do 1.° ciclo do concelho. É desenvolvido pela
equipa da Biblioteca Municipal desde alguns anos a
esta parte e carateriza-se pela itinerância de contos
e livros por Mangualde e pela visita programada de
todas as crianças do concelho à Biblioteca Municipal.
O objetivo é iniciar a sua formação enquanto leitores
e utilizadores destes serviços e promover o livro e
a leitura, no âmbito de uma perspetiva lúdica, junto
de todas as crianças, contribuindo assim para o seu
crescimento enquanto leitores e cidadãos com níveis
satisfatórios de literacia. O projeto é anual, sempre
renovado, e acompanha o ciclo de cada ano letivo.
LEITURA PARA OS MIÚDOS...
... MAS TAMBÉM PARA OS GRAÚDOS!
A "Biblioteca para Avós" é um projeto itinerante,
inserido na Rede Social, dinamizado pela Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em parceria com
todas as IPSS's do concelho. Este projeto pretende
promover o livro e a leitura junto dos mais velhos,
mas sobretudo ajudar a combater o isolamento e
contribuir para uma melhoria da qualidade de vida dos
intervenientes. A iniciativa tem ainda como objetivo
a promoção do envelhecimento ativo, combater a
solidão e desenvolver ou manter as capacidades
cognitivas ativas das/os mais idosas/os.
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FESTIVAL DE NATAL NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE
MANGUALDE
Cerca de cem crianças participaram no passado dia

17 de dezembro, no Festival de Natal das Piscinas

Municipais de Mangualde. A iniciativa arrancou pelas
9h30, com palavras de boas vindas, agradecimento
pela confiança que os pais colocam nas Piscinas
Municipais e seus técnicos ao inscreverem os seus
educandos e Votos de Boas Festas.
Seguidamente decorreram as demonstrações
aquáticas dos alunos de natação ao mesmo tempo
que, pelo espaço passeavam algumas mascotes
e animadores que fizeram as delicias de todos,
pequenos e graúdos.
Todos os participantes receberam à entrada, pela
mão de um "Pai Natal" uma pequena lembrança,
simbolizando os votos de Boas Festas da Autarquia
Mangualdense.
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MOSTRA DE JOVENS CRIADORES
TROUXE CRIATIVIDADE ATÉ MANGUALDE
Decorreu, no passado fim oe
semana, na cidade de Mangualde,
a Mostra Jovens Criadores 2017. O
arranque deu-se no Villa Gloria e
contou com a presença de João
Paulo Rebelo, Secretário de Estado
da Juventude e Desporto, que foi
recebido por João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde.
Na cerimónia de inauguração estiveram ainda o Presidente do In
stituto Português do Desporto e da
Juventude (IPD1), Augusto Fontes
Baganha, e o Presidente do Clube
Português de Artes e Ideias (CPAI),
Pedro Marques Mendes.
Esta mostra, que contou com a

visita de centenas de espetadures,
festeja este ano a sua 19 a edição.
Dela fizeram parte os projetos selecionados nos concursos Jovens
Criadores 2015 e 2017, nas mais
variadas áreas temáticas: Artes Visuais, Banda Desenhada e Ilustração, Dança, Arquitetura e
Equipamento, Design Gráfico, Fotografia. Cinema, Joalharia, Design
de Objeto, Literatura, Moda,
Música, Teatro e Video. Esta é uma
iniciativa do Secretário de Estado
da Juventude e Desporto e do IPDJ,
com organização do CPAI, que se
destina a jovens com idade até 30
anos.
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ESPINHO RENASCEU DAS CINZAS
CERCA DE UMA CENTENA DE PESSOAS PARTICIPARAM NA REFLORESTAÇÃO DA FREGUESIA, ENTRE
ELAS
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE, JOÃO
AZEVEDO,
E O APRESENTADOR JOÃO MANZARRA.
O Município de Mangualde e a
Junta de Freguesia de Espinho,
conjuntamente com várias enti-

dades do concelho, uniram esforços no sentido de reflorestar a
freguesia de Espinho, tão fustigada
pelos incêndios deste ano. "Es
pinho a renascer das cinzas" foi o
mote desta iniciativa.
Cerca de uma centena de pessoas
participaram, ao longo dos dois
dias, nesta iniciativa, entre elas, o
Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo, o
Presidente da Junta de Freguesia

de Espinho, António Monteiro, e o
apresentador João Manzarra.
A ação arrancou ,com a sessão solene de apadrinhamento da iniciativa, que contou com a presença
das entidades envolvidas. Seguiuse a reflorestação dos espaços
públicos da freguesia_ No dia 19 de
dezembro, os participantes
voltaram a reflorestar os espaços
públicos da freguesia com partida
da Abadia de Espinho
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ANA ROMÃOZINHO CABRITO

Jovem albicastrense
em exposição nacional

Ana Romãozinho Cabrito,
uma jovem artista plástica
de Castelo Branco, foi selecionada no Concurso Jovens
Criadores 2017, na categoria de Artes Visuais e contou
com a exposição da sua obra
premiada numa mostra nacional, na Vila Glória, em
Mangualde (Viseu), nos
passados dias 15, 16 e 17.
Atualmente, como refere
uma informação prestada ao
Reconquista, Ana Romãozinho Cabrito frequenta o
4º ano da licenciatura de
Pintura, da Faculdade de
BelasArtes, da Universidade de Lisboa.
O concurso “Jovens Criadores” é já um valor seguro na
promoção de jovens talentos
e visa incentivar os jovens
emergentes de diferentes
áreas artísticas. Este ano,
como atesta a mesma informação, entre os 231 participantes a jovem albicastrense
foi selecionada, juntamente
com mais oito artistas na sua
categoria.
“A peça premiada é uma
instalação constituída por
seis peças que se ensaiam
na parede, seguindo uma

lógica que as tornam interdependentes: Elas não estão condicionadas por uma
comparação ou semelhança
ao real, mas acabam inevitavelmente por criar a sua
própria ordem”, é explicado
na mesma comunicação enviada ao nosso semanário.
Promovido pela Secretaria
de Estado da Juventude e
Desporto, pelo Instituto
Português da Juventude e
Desporto, assim como pelo
Clube Português de Artes e
Ideias, este concurso representa um grande balanço
da qualidade da produção
artística dos jovens portugueses, tendo a inauguração da já referida mostra
contado com a presença do
secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João
Paulo Rebelo, do presidente
do Instituto Português do
Desporto e da Juventude
Augusto Fontes Baganha, do
presidente do município de
Mangualde, João Azevedo,
e do presidente do Clube
Português de Artes e Ideias,
Pedro Marques Mendes.
JJC
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2017: Entre a vinda do Papa Francis
Âmbito: Regional

Ano trágico
em incêndios florestais
2017 fica para a história do país e, em particular da
região de Viseu, como o ano com mais incêndios na
última década e com um número de mortes resultantes dos incêndios de que não há memória: 109. As contas concluem que o número de fogos e de área ardida
foi quatro vezes mais que o habitual, e que metade da
área ardida resultou dos incêndios de outubro.
Neste ano dramático que está a chegar ao fim, o
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF) divulgou num relatório que, entre o início do
ano e o final do mês passado, arderam em Portugal
mais de 440 mil hectares de floresta e povoamentos. A
perda de vidas humanas resultantes de incêndios é um
número sem precedentes. Os incêndios de Pedrogão
Grande, em junho, fizeram 64 mortos (e ainda a morte
de uma mulher que fugia do fogo), registando-se também mais de duas centenas de feridos. Em Outubro,
na zona centro morreram 45 pessoas, contabilizando-se cerca de 70 feridos. Ficaram destruídas total ou
parcialmente cerca de 900 habitações permanentes
e cerca de outras tantas casas, quase 500 empresas e
extensas áreas de floresta tendo causado igualmente
milhares de prejuízos na agricultura e no turismo da
região Centro.
O 15 de outubro foi o pior dia de fogos do ano
segundo as autoridades. Foram consumidos 190.090
hectares de floresta, cerca de 45% da área total ardida
este ano. No distrito de Viseu (Carregal do Sal, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Santa Comba Dão,
Tondela e Vouzela) viveu-se uma noite de “inferno” a
palavra que ainda hoje é mais usada pelas pessoas para
descrever o cenário em que centenas de incêndios deflagraram até às portas das cidades, vilas e aldeias. Durante a noite, os bombeiros não conseguiram sequer
chegar a várias aldeias e as populações tiveram de lutar
sozinhas contra o fogo.
Em Viseu, as chamas provocaram 16 mortes, seis
dos quais em Vouzela, cinco em Santa Comba Dão,
dois em Tondela e três em Carregal do Sal, Nelas e Oliveira de Frades: António Lopes Jesus morreu enquanto
fugia de mota em Papízios, Carregal do Sal; João Paulo
da Luz morreu quando seguia de mota a tentar fugir
do fogo em Nelas; Álvaro Ferreira não sobreviveu às
chamas em Oliveira de Frades. Santa Comba Dão viu
morrer cinco pessoas: Virgílio Gomes e Ermelinda de
Jesus Gomes eram marido e mulher, viviam em Setúbal e estavam de visita à terra, tendo morrido carbonizados quando fugiam das chamas; Manuel Ferreira de

Matos e Jaime Neves Ferreira morreram juntos quando fugiam das chamas, tal como José Ferreira. Em
Tondela, o concelho viu desaparecer Hermínio Lopes
e Hermínio da Silva Romão. Vouzela foi dos concelhos
mais fustigados pelo fogo e não bastava a destruição,
morreram seis pessoas: Maria Rosa de Jesus de 93 anos
morreu numa estrada próxima da aldeia quando fugia
com a filha mas perdeu-se e ficou para trás; Jorge Manuel do Vale, emigrante no Luxemburgo, morreu em
Igarei; Arminda Lourenço, Fernando Lourenço e Laurinda Lourenço - marido, mulher e uma irmã - morreram todos na mesma habitação depois de o incêndio
se ter apoderado da casa onde habitavam; na aldeia do
Covelo foi encontrado em casa o corpo de Abílio Moita. A professora Maria Fernanda Fernandes morreu
num acidente na A25, em Vouzela, depois de chocar
contra um carro em contramão.
EA

Seca severa obrigou Viseu
a enfrentar a falta de água
Ainda não se tinha recuperado da tragédia dos incêndios e Viseu já se debatia com uma seca severa registada em mais de 80% do território nacional e seca
extrema em 7% (dados do IPMA). Mas Viseu vivia um
problema particular resultante da falta de capacidade
da barragem de Fagilde para abastecer em particular três dos quatro concelhos servidos pela albufeira:
Viseu, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo (10%).
“Quero pedir às pessoas encarecidamente que não
gastem uma gota de água que não seja em alimentação e na sua higiene pessoal”, apelava o presidente da
Câmara de Viseu, Almeida Henriques, nos primeiros
dias de novembro, quando a água já estava a chegar à
população de Viseu por camião-cisterna, uma operação emergente de compra e transporte de água para
garantir o abastecimento aos consumidores só cancelada no início de dezembro e que custou à autarquia
viseense 600 mil euros. Também a Câmara de Mangualde optou por este serviço, no sentido de garantir
que não faltava àgua para consumo embora com menos pressão.
O país encontrava-se então quase todo em seca
severa e não era só nas barragens que os níveis atingiam mínimos históricos. Os proprietários de animais
da região ficaram sem pasto devido aos incêndios e
à seca. Hoje vive-se a ressaca desses tempos de seca.
Aos produtores falta queija Serra da Estrela, falta mel,
regista-se a ausência de cogumelos silvestres que não

Corte: 1 de 2

nasceram pela ausência de humidade no solo, assinala-se a baixa produção da castanha, entre muitas consequências. Os agricultores dizem que outras ainda
estarão para vir.
A preocupação estende-se a todos os habitantes da
região e decisores políticos, acreditando que o ano de
seca também serviu para retirar conclusões, nomeadamente, o reconhecimento das alterações climáticas
que obrigam ao racionamento da água, mas também
da falta de planeamento e investimento.
Na barragem de Fagilde a situação podia ter sido
minimizada caso tivesse avançado o projeto de alargamento que asseguraria mais capacidade de armazenamento, mas que está na gaveta há mais de 10 anos,
mesmo depois de a autarquia de Viseu se disponibilizar para avançar com o projeto de alargamento. Face
ao problema dos últimos meses, o Governo anunciou
estar já a realizar estudos para o desassoreamento da
Albufeira, com o intuito de aumentar em cerca de 25%
o seu volume de encaixe.
EA

Eleições autárquicas
sem surpresas
com mais votos para o PS
O ano de 2017 ficou marcado por mais uma eleição
para as câmaras municipais, algo que acontece de quatro em quatro anos. Nos 13 concelhos que integram a
Diocese de Viseu e que o Jornal da Beira segue semanalmente (Aguiar da Beira e Fornos de Algodres no
distrito da Guarda e os restantes no distrito de Viseu),
as eleições autárquicas de 1 de outubro não alteraram
muito o mapa que tinha sido desenhado em 2013, embora a mancha laranja tenha voltado a perder terreno.
Numa análise global regista-se que a maioria dos presidentes de câmara que se recandidataram consolidaram a sua votação. O PS manteve as sete câmaras que
tinha conquistado em 2013 (Carregal do Sal, Fornos
de Algodres, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo,
Santa Comba Dão e S. Pedro do Sul). O PSD também
assegurou as quatro autarquias onde tinha vencido em
2013 (Sátão, Tondela, Viseu e Vouzela), e até consolidou a votação em Viseu, onde Almeida Henriques
conseguiu mais um vereador, mas perdeu a coligação
de Oliveira de Frades com o CDS-PP. O CDS-PP foi
um dos derrotados nestes 13 concelhos. Já não liderava nenhuma câmara, mas mantinha a coligação em
Oliveira de Frades que perdeu.
EA
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co a Fátima e o flagelo dos incêndios

Altar de pedra desvendou
a origem do nome de Viseu
e está exposto nos
Paços do Concelho
É das maiores decisões de 2017 ao nível da história e do património viseense. Quase dez anos depois
de ser encontrado durante as obras de construção do
funicular, no centro histórico de Viseu, o altar de pedra que revela a origem do nome da cidade está agora
exposto no átrio do edifício dos Paços do Concelho.
A ara de Vissaium tem a forma de prisma, é um altar
típico da era romana, datado do século I d.C.
“Através deste documento, conseguiu-se trazer luz
ao mistério que sempre envolveu a origem do nome
da cidade de Viseu. O nome mais antigo, alguma vez
descoberto, é Vissaium”, revelou o vereador da Cultura
e Património da câmara de Viseu, Jorge Sobrado, considerando tratar-se de “um documento e de um monumento únicos”. Foi encontrado em 2009, mas estava
fechado num armazém e a autarquia resolveu dar-lhe
visibilidade.
EA

Papa Francisco canoniza
pastorinhos em Fátima
A vinda do Papa Francisco a Fátima, nos dias 12 e
13 de maio, para a canonização de Jacinta e Francisco, foi o momento alto da vida da Igreja Católica em
Portugal neste ano de 2017. A canonização dos pastorinhos há muito que era esperada e anunciada por
várias vozes da Igreja, em especial nos últimos meses.
O centenário das Aparições Marianas era visto como o
momento ideal para que as duas crianças não mártires
– as primeiras da história – fossem elevadas à categoria de santos pela Igreja Católica.
O Papa Francisco chegou a Portugal a meio da tarde de 12 de maio, sendo recebido pelo presidente da

Âmbito: Regional

República, Marcelo Rebelo de Sousa, ainda na base
área de Monte Real, num encontro que durou cerca
de dez minutos. Depois, Marcelo acompanhou a visita
do Sumo Pontífice não como chefe de Estado, como o
próprio admitiu, mas “como peregrino”. Nessa noite,
a cerimónia da procissão das velas foi um momento
especialmente emotivo.
Na manhã de 13 de maio, Francisco esteve com o
primeiro-ministro, António Costa, na Casa de Nossa
Senhora do Carmo. O governante confirmou, mais tarde aos jornalistas, que levou ao chefe da Igreja Católica
“uma palavra de respeito, de gratidão” pela visita, mas
igualmente “a vontade de Portugal, enquanto Estado
em colaborar na promoção daqueles valores que têm
sido causas importantes” para Francisco, como é “designadamente a proteção dos seres humanos que estão
numa situação mais frágil”.
Já pouco depois das 10h, o Papa canonizou os pastorinhos Jacinta e Francisco, elogiando seguidamente
os novos santos, tidos como exemplo, ao mesmo tempo que elogiou a esperança que vive no povo português.
“Como exemplo, temos diante dos olhos São Francisco Marto e Santa Jacinta, a quem a Virgem Maria
introduziu no mar imenso da Luz de Deus e aí os levou
a adorá-Lo”, referiu Francisco na homilia da eucaristia,
que encerrou a peregrinação de maio à Cova da Iria,
após a cerimónia de canonização. Francisco aludiu à
Mensagem de Fátima e às palavras da irmã Lúcia: “E,
no dizer de Lúcia, os três privilegiados ficavam dentro
da Luz de Deus que irradiava de Nossa Senhora. Envolvia-os no manto de Luz que Deus Lhe dera”. Com
efeito, para o Papa “no crer e sentir de muitos peregrinos, se não mesmo de todos, Fátima é sobretudo este
manto de luz. um manto que nos cobre, aqui como em
qualquer outro lugar da Terra quando nos refugiamos
sob a proteção da Virgem Mãe”.
Na apresentação da biografia dos novos santos, D.
António Marto, Bispo de Leiria-Fátima (e anterior
Bispo de Viseu), referiu que “os traços de espiritualidade dos dois irmãos assumem uma vocação inseparavelmente contemplativa e compassiva, que os
leva a ser espelho da luz de Deus na prática das boas
obras”. O Bispo de Leiria-Fátima recordou ainda que
os dois pastorinhos “cresceram num ambiente familiar e social modesto, profundamente cristão”, e que
“a sua educação cristã simples, mas sólida, teve como
principais agentes seus pais, que foram para eles um
exemplo de fé comprometida, de respeito por todos,
de caridade para com os pobres e os necessitados”.
A despedida do Papa de Fátima, rumo ao aeroporto e daí para Roma, foi tremendamente emotiva, num
sinal de grande fé.
PBA
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D. Ilídio Leandro
pediu a renúncia
por motivos de saúde
O Bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, tornou público, em setembro, que pediu ao Papa a renúncia ao cargo, por motivos de saúde.
Num comunicado emitido pela Diocese de Viseu,
foi referido que “há sete anos, D. Ilídio sofreu um
AVC que, não deixando sequelas físicas, deixou debilidades na sua capacidade de trabalho, que sentia
especialmente na condução de reuniões com agenda
mais pesada. “Sentia frequentemente lapsos de memória, mesmo em situações de comunicação pública
previamente preparada, obrigando-se a escrever tudo
quanto comunicava, para não faltarem as palavras, no
momento próprio”, transmitiu o comunicado. O Bispo
de Viseu já havia pedido a resignação ao Papa há três
anos, “com suporte de opinião médica”. Contudo, tal
pedido não foi atendido pela Santa Sé, que considerou
a situação “reversível”. “Não sentindo melhoras, D. Ilídio renovou há meio ano o pedido, que agora foi atendido pelo Santo Padre Francisco”, referiu a nota oficial,
acrescentando que “o processo de substituição está a
decorrer normalmente, levando algum tempo”.
Ainda que o Bispo de Viseu não tenha atingido a
idade prevista para a resignação (75 anos), o Direito
Canónico solicita aos Bispos diocesanos que apresentem a sua renúncia em casos de “precária saúde” (cânone 401, §2).
D. Ilídio Leandro foi ordenado Bispo a 23 de Julho de 2006, depois de ter sido nomeado por Bento
XVI como sucessor de D. António Marto na Diocese
de Viseu. O Bispo promoveu um Sínodo Diocesano,
entre 2010 e 2015, cujas conclusões foram apresentadas em 2016 como “a base para os planos pastorais dos
próximos 10 anos”.
PBA
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Uma centena ajudou Espinho
a renascer das cinzas
Cerca de uma centena de
pessoas participou na ação ‘Espinho a Renascer das Cinzas’
organizada pela Câmara de
Mangualde e a Junta de Freguesia de Espinho, conjuntamente com várias entidades do
concelho. Espinho foi das freguesias do concelho mais fustigadas pelos incêndios de 15
de outubro, em que uma parte
do pulmão do baixo concelho
de Mangualde ficou destruído,
havendo uma forte necessidade de reflorestar todo aquele
território.
No sentido de “uniram esforços” para reflorestar a freguesia de Espinho, juntaram-se dezenas de voluntários, nos
dias 18 e 19 de dezembro, e
plantaram 2.500 árvores numa
das zonas atingidas pelos incêndios. Nesta primeira fase o
objetivo foi reflorestar os espaços públicos da freguesia, ao
plantar espécies como pinheiro
bravo, pinheiro manso, carva-

2500 ESPÉCIES PLANTADAS:
PINHEIRO BRAVO, PINHEIRO MANSO, CARVALHO E CASTANHEIRO

lho, castanheiro e outras espécies de árvores.
A ação arrancou com a sessão solene de apadrinhamento
da iniciativa, que contou com a
presença das entidades envolvidas. Seguiu-se a reflorestação
dos espaços públicos da fre-

guesia. No dia 19 de dezembro,
os participantes voltaram a reflorestar os espaços públicos da
freguesia com partida da Abadia de Espinho.
A próxima ação de reflorestação neste local está marcada
para 6 de janeiro.
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CÂMARA DE MANGUALDE
APROVA ORÇAMENTO DE 22 MILHÕES
A ('mura Municipal de

neração urbana e zonas indus-

Mangualde aprovou a proposta
dc Orçamento Municipal para
2018 no valor dc 22.242160
ouros. Mais de metade (53%) será direcionado para investimento em grandes obras estruturais
financiadas pelos fundos comunitários. nomeadamente na área
do ambiente, rede viária, rege-

triais.
Aprovado pelos vereadores
do Partido Socialista, com voto
contra do vereador do Partido
Social Democrata, o Orçamento
Municipal do Município de
Manguialde para 2018 preve
uma redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (1M1),

redução essa que foi proposta
pelo executivo para apreciação
na Gamara e que constitui o
primeiro passo para diminuir os
impostos pagos anualmente
pelos mangualdenses_
O IM1 passa para 0,375% em
2018 c os restantes impostos
municipais mantem os valores
de 2017.

Página 21

A22

ID: 72926776

28-12-2017

Meio: Imprensa

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 20,00 x 8,35 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

CERCA DE UMA CENTENA DE PESSOAS PARTICIPOU
NA REFLORESTAÇÃO DA FREGUESIA DE ESPINHO
O Município de Mangualde e a Junta de
Freguesia de Espinho, conjuntamente com
várias entidades do concelho, uniram
esforços no sentido de reflorestar a
freguesia, uma das mais fustigadas pelos
incêndios deste ano. «Espinho a renascer
das cinzas» foi o mote da iniciativa que, ao
longo de dois dias, envolveu cerca de uma
centena de pessoas. Entre elas o presidente
da Câmara Municipal, João Azevedo, o
presidente da Junta de Freguesia, António
Monteiro, e o apresentadorJoão Manzarra.
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Viseu adjudica as obras na Escola Grão Vasco
e Pepa substitui Petit na equipa do Tondela
Viseu

1

O primeiro
bebé do
ano de Viseu
nasce no
Hospital de
São Teotónio.
Trata-se de um rapaz, que nasceu dois minutos antes
das 7h00, com 3,260 quilogramas.

12

A Câmara de Viseu aprova a
adjudicação da obra de requalificação da Escola Básica 2,3
Grão Vasco, orçada em 1,2 milhões
de euros.

19

A Câmara de Viseu lança o
Plano Municipal de Requalificação de Bairros, que prevê intervenções em 14 bairros de quatro
freguesias do concelho, nomeadamente, Abraveses, Ranhados, Rio
de Loba e Viseu, representando um
investimento de quatro milhões de
euros a realizar até 2019.

Região

25

O comandante operacional
distrital (CODIS) de Viseu,
tenente-coronel Lúcio Campos,
deixa o cargo que ocupava há cerca
de três anos e meio, depois de, na
semana anterior, lhe ter sido confirmada a decisão do Governo de
não ser reconduzido.

26

O Tribunal de Viseu começa a julgar um homem
acusado de ter matado uma mulher
a tiro, em 2015, devido a divergências relacionadas com estabelecimentos de restauração que ambos
exploravam em Tarouca.

31

O comandante
dos Bombeiros
Voluntários de
Carregal do Sal,
Miguel Ângelo,
assume o cargo de comandante operacional distrital.

3

Uma colisão ocorrida no Itinerário Principal (IP) 3, na zona de
São Miguel do Outeiro, no concelho
de Tondela provoc três feridos ligeiros.

7

Um incêndio urbano em Ferreirós do Dão, Tondela, destrói
duas casas e afecta parcialmente a
cobertura de uma terceira. Um casal
com um filho de três anos fica desalojado.

9

Um homem
de 54 anos
fica ferido com
gravidade na
sequência de
uma colisão entre
o veículo ligeiro de
mercadorias que conduz e um pesado de mercadorias. O sinistro
ocorre na Rua S. Paulo, no Bairro da
Imaculado Conceição, na cidade de
Mangualde.

Desporto

12

É assinado o contrato de delegação de competências
entre a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões e as câmaras municipais de Mangualde e
Penalva do Castelo, tendo em vista
a requalificação da Estrada Municipal (EM) 604, que liga a Estrada
Nacional 329-1 à freguesia de Germil, no concelho de Penalva do
Castelo. Pela primeira vez desde a
sua criação, em 2007, a CIM Viseu
Dão Lafões recebe poderes para levar a cabo uma intervenção há
muito reivindicada pela população.

24

Os antigos presidentes das
Câmaras de S. Pedro do
Sul, Tondela, Carregal do Sal, Mortágua e Santa Comba Dão são acusados do crime de recebimento indevido de vantagem na forma continuada, assim como o secretário
executivo da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão.

7

De bicicleta
ou a correr
cerca de duas
centenas de
pessoas associaram-se à primeira
edição da “Subida do Viriato”, prova
organizada pelo VeloCafé que ligou
o Campo de Viriato à Igreja da Misericórdia, no Adro da Sé.

8

O Tondela começa o ano 2017
com uma derrota depois de ter
perdido em casa com o Arouca (1-2).

8

O Académico entrou em 2017
com o pé direito depois de ter
vencido o Cova da Piedade (1-2).

9

Pouco mais de 12 horas depois
de ter anunciado a saída de
Petit, o Tondela anunciou a contratação do treinador Pepa, que estava
desempregado desde a 10.ª jornada,
altura em que deixou o Moreirense.

O Parque Urbano da Aguieira entra em obras
e ex-autarcas são condenados por peculato
Viseu

2

Região

15

Belinda
Carvalho, empresária de 35
anos residente em Viseu, é arrastada
pelo mar, na praia da Costa Nova,
em Ílhavo.

A Câmara Municipal de Viseu anuncia um investimento de 452 mil
euros para criar
um “novo”
Parque Urbano de Santiago em 90
dias.

9

21

A Câmara de Viseu anuncia o
investimento de 260 mil euros na requalificação do campo de
futebol da Quinta da Cruz, usado
principalmente pelo Lusitano Futebol Clube. Os trabalhos visam
criar as condições necessárias para
a realização de jogos oficiais.

14

O novo parque de estacionamento localizado no centro histórico da cidade entra em
funcionamento. O espaço conta
com 75 lugares para residentes e
comerciantes.

A Águas de Viseu anuncia o
investimento de quatro milhões de euros na ampliação da
rede de saneamento e abastecimento de água no concelho. O
plano prevê a realização de 11 empreitadas em nove freguesias do
município, das quais irão beneficiar
mais de 1.300 habitantes.

23

A Câmara de Viseu aprova
a adjudicação do novo serviço de transportes públicos de
passageiros, aguardando o visto do
Tribunal de Contas.

3

A Guarda Nacional Republicana
inaugura dois postos territoriais nos concelhos de Armamar e
Tabuaço.

7

O ex-presidente da Câmara de
Santa Comba
Dão, João Lourenço, assim
como os antigos
vice-presidente
António Correia
e vereador Fernando Cruz, são condenados pelo
crime de peculato, por se apropriarem indevidamente de telemóveis e
'tablets' do município.

14

O presidente da Câmara
Municipal de Mangualde,
João Azevedo, anuncia que duas
empresas, uma espanhola e outra
norte-americana, vão começar a
laborar no concelho de Mangualde
no início de 2018 para fornecer pe-

Desporto
ças à fábrica da Peugeot – Citröen
(PSA), que vai produzir um novo
modelo.

19

O subchefe José Santos
morre subitamente durante
as comemorações dos 92 anos do
Corpo Voluntário de Salvação Pública de São Pedro do Sul. Os bombeiros faziam a sua habitual romagem ao cemitério, em dia de aniversário, quando José Santos caiu
inanimado.

27

A Polícia Judiciária anuncia
a detenção de três jovens,
presumíveis autores de um crime
de roubo, com sequestro e recurso a
armas, que se encontram em prisão
preventiva por ordem do juiz. A vítima é um empresário do concelho
de Oliveira de Frades, com pouco
mais de 50 anos, que foi abordado
pelo trio na zona de Albergaria- aVelha.

5

O Académico de Viseu soma a
primeira derrota na 'era' de
Chaló. Perdeu (1-2), em casa, com o
Gil Vicente.

10

O Hotel Montebelo é palco do
Congresso dos Núcleos do
Sporting. A iniciativa conta com a
presença de cerca de 500 sócios,
adeptos e do presidente do clube
leonino, Bruno de Carvalho.

15

Uma pessoa morre e outra
fica ferida sem
gravidade na sequência de um
despiste de um
carro de rali
para o rio Criz,
em Mortágua. A
vítima mortal, Jorge
Amorim, de 53 anos, era dirigente
do Clube Automóvel do Centro e um
dos responsáveis pelo desenho do
rali de Mortágua.
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Obras na Casa do Passal estão mais próximas
do fim e é anunciada a futura Viseu Arena
Viseu

1

Um homem, de 46 anos, é en-

contrado sem vida dentro de
um tanque de rega, em Abraveses.

5

A Junta de

Freguesia
de Bodiosa

Região

25

2

Paiva inaugura o Centro da Memória Judaica em Vila Cova à Coe-

alunos dos concelhos de
Castro Daire e Resende não foram à

seense de
BTT Tiago Fer-

tinguidos pela autarquia numa cerimónia que junta centenas de pes-

lheira.

escola devido à queda de neve, que
impossibilitou o transporte das

reira vence a Andaluzia Bike Race,

crianças para os estabelecimentos
de ensino.

repetindo o triunfo
do ano anterior.

24

5

Os melhores alunos de 62

estabelecimentos de ensino do concelho de Viseu são dis-

soas no Pavilhão Multiusos.

inaugura a sua
sede na antiga

26

estação ferroviária, cumprindo as-

UDACA, na zona de Coimbrões, resulta na morte de uma criança.

sim um sonho com muitos anos.

22

A Rua D. Duarte fica às escuras após um curto-cir-

cuito, provocado pela chuva e um
cabo, supostamente, descarnado,
num edifício em obras.

23

A Câmara de Viseu anuncia
um reforço do orçamento
municipal em 23 milhões de euros,
que será investido na vertente económica, social, reabilitação do centro histórico e obras nas freguesias.

Desporto

O despiste de uma viatura
junto às instalações da

5

O Município de Vila Nova de

O antigo ministro Jorge Coelho
inaugura uma queijaria em

Mangualde, com o objectivo de produzir queijo Serra da Estrela DOP.

23

Mais de uma centena de

O minis-

5

O atleta vi-

O árbitro Luís Ferreira é agre-

tro da
Cultura, Luís

dido no final de um encontro
da 1.ª Divisão - Zona Sul, entre as

da Bolsa de Turismo de Lisboa, a maior feira de turismo na-

Castro Mendes,
lança a última

equipas do Vila Chã de Sá e do Molelos.

dente
da Câmara de

cional na qual a entidade regional
Turismo do Centro volta a estar em

fase das obras de
requalificação da Casa

Viseu anuncia,
durante uma
sessão do Orçamento Participativo, a requalificação do Pavilhão
Multiusos, que resultará na criação
da Viseu Arena, com uma capacidade para acolher até 5.700 pessoas, tornando-a na maior sala de
eventos da região Centro.

destaque com a apresentação de
um novo ‘website’ focado nos produtos turísticos das oito comunidades intermunicipais da região.

do Passal, em Cabanas de Viriato,
no concelho de Carregal do Sal, que
pertenceu ao antigo cônsul de Bordéus, Aristides de Sousa Mendes.

fetada pelo pai de um jogador durante um encontro de futsal
no escalão de juvenis, entre Pedreles e Gigantes de Mangualde.

20

30

29

27

O presi-

15

Tem início mais uma edição

No concelho de Mortágua,
a GNR desmantela duas
estufas de cannabis, com um “sistema sofisticado”para fazer crescer
as plantas.

Pedro Dias é acusado pelo
Ministério Público de dois
homicídios qualificados, de outros
dois na forma tentada e de três crimes de sequestro.

19

Um árbitro é agredido à bo-

Um antigo jogador do Académico de Viseu está entre
os seis detidos pela Polícia Judiciária, suspeito de viciar resultados
desportivos .

Tragédia em Lamego mata oito pessoas
e Marcelo distingue Aristides Sousa Mendes
Viseu

2

Região

Um indivíduo, de 21 anos, é
detido pela PSP, por suspeita
de ter filmado raparigas menores

mento por tráfico de estupefacientes consegue fugir do Estabelecimento Prisional de Viseu, durante o

O Presidente
da República, Marcelo

6

Em Tondela é detido um homem, de 31 anos, suspeito de
vários crimes de abuso sexual. As

10

em actos sexuais e de ter promovido a sua prostituição.

período de recreio.

vítimas têm 12 e 14 anos.

20

Rebelo de
Sousa, distingue
Aristides de Sousa
Mendes, ex-cônsul de

prólogo é realizado no centro da cidade.

detido pela Polícia Judiciária,
por suspeita de ter simulado um
assalto ao seu estabelecimento comercial.

municipal
aprova o plano
director do
aeródromo muni-

Bordéus, a título póstumo, com a
Grã-Cruz da Ordem da Liberdade,
numa cerimónia realizada na Casa
do Passal, em Cabanas de Viriato, no

uma mulher a tiro em Outubro de
2015, a 16 anos de prisão efectiva.

5

cipal que prevê a expansão daquele
equipamento ao longo dos próximos 25 anos e a possibilidade de
investir cerca de 50 milhões de eu-

concelho de Carregal do Sal.

13

4

atear nove fogos florestais nos concelhos de Castro Daire e S. Pedro do
Sul.

do mundo de futsal para atletas portadores de deficiência mental e sagrase campeão.

ros. No mesmo dia também é aprovado a abertura de um concurso
público para a contratação de mais
efectivos para a Polícia Municipal e

Avões, no concelho de Lamego, na sequência de várias

17

O corpo de um homem, de 60
anos, é encontrado num terreno em Tabosa, no concelho de

23

Euclides Santos vence a medalha de bronze no Campeonato Nacional de Veteranos na

para os Bombeiros Municipais.

explosões numa empresa de pirotecnia. Durante vários
dias são realizadas buscas e o Presi-

Sernancelhe. O sexagenário, que foi
descoberto pelos bombeiros durante
o combate a um incêndio em mato,

modalidade de ténis de mesa.

dente da República visita o local. O
Município de Lamego decreta três
dias de luto.

terá morrido durante uma queima,
não conseguindo fugir a tempo das
chamas.

Rodrigues, da Rádio Popular-Boavista, vence o Grande Prémio
de Mortágua.

3

Um empresário, de 37 anos, é

Um casal é detido por suspeita de ter explorado um
trabalhador, de 54 anos, ao qual retiraram toda a documentação, obrigando-o a trabalhar sem remuneração e em condições desumanas.

7

Um re-

cluso, de
39 anos, de
nacionalidade
espanhola, a
aguardar julga-

O executivo

27

Um indivíduo, de 28 anos, é
detido pela PSP depois de
agredir uma mulher com uma navalha.

3

Desporto

Oito pessoas
morrem em

6

O Tribunal de Viseu condena
um taxista, acusado de matar

A Polícia Judiciária detém um
jovem de 20 anos suspeito de

Viseu recebe o arranque da
prova internacional Portugal
Tour MTB, que junta 220 atletas. O

14

Portugal
defronta,

em Viseu, a
França na final
do campeonato

25

O ciclista da Guarda David
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MAIO E JUNHO

Futebol com várias conquistas e sarna
encerra serviço no Hospital de São Teotónio
Viseu

2

Quatro pessoas com idades
compreendidas entre os 16 e os
24 anos, foram identificadas pela
Polícia de Segurança Pública de Viseu durante uma operação de fiscalização realizada junto a três estabelecimentos de ensino da cidade,
tendo sido também apreendidas diversas doses de cannabis.

18

O ‘Tons da Primavera’ e o
Festival de Street Art de Viseu animaram e pintaram a cidade
durante quatro dias.

19

O projecto DAD – Dispositivo de Acompanhamento
de Doentes, de alunos da Escola
Profissional de Tondela, foi o vencedor do concurso de ideias de negócio 'Escolas Empreendedoras',
promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões.
A cerimónia decorreu na Aula
Magna do IPV.

Região

24

Hospital de São Teotónio
com excelência clínica em 11
áreas. Os resultados foram
divulgados
pela Entidade
Reguladora da
Saúde que se focou
em vários parâmetros diferentes.

30

Surto de sarna detectado
no Hospital de São Teotónio. 40 pessoas estariam em quarentena. Sector A do serviço de ortopedia foi isolado. No dia seguinte
foram anunciados cinco casos de
sarna no mesmo hospital.

31

A Câmara Municipal de Viseu anunciou os 12 vencedores do Orçamento Participativo Jovem. Financiamento é de 254 mil
euros e foi dividido pelos vencedores.

7

Desactivada desde a década de
90, a Linha do Vouga foi transformada numa ecopista no coração
da cidade de São Pedro do Sul.

8

Marcelo Rebelo de Sousa visitou a Associação de Solidariedade Social e Recreativa de Nespereira, localizada no concelho de Cinfães, à qual doou parte do dinheiro
que conseguiu poupar durante a sua
campanha eleitoral.

9

A Comunidade Intermunicipal
(CIM) Viseu Dão Lafões apresentou pela primeira vez, com os
grupos de Acção Local do Território,
o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, um
instrumento de apoio directo às micro e pequenas empresas.

24

O Programa Centro 2020
aprovou apoios de 42,6
milhões de euros para 255 projectos

Desporto
da região, que vão permitir um investimento superior a 98 milhões
de euros.

27

O Grupo Aquinos, com
sede em Tábua, inaugurou
uma nova unidade de produção em
Carregal do Sal, que criou 350 postos de trabalho.

29

A secretária de Estado adjunta e da Justiça anunciou
que os processos judiciais de Penalva do Castelo que estavam a ser
julgados em Sátão, vão voltar ao
Tribunal de Mangualde.

29

Leiria é palco do Fórum de
Turismo Interno Vê Portugal. Depois de Viseu, Aveiro e
Coimbra, a 4.ª edição fica marcada
pela inédita homenagem, por parte
do Turismo Centro de Portugal, a
personalidades e instituições que
se destacaram no sector turístico.

7

O Ferreira de Aves garantiu o título de campeão da Divisão de
Honra na Associação de Futebol de
Viseu e uma promoção histórica ao
futebol nacional.

11

O Viseu 2001 fez história na
Taça de Portugal depois de ter
goleado a Portela e ter garantido,
pela primeira vez, um lugar nas
meias-finais da Taça de Portugal
em futsal.

21

Tondela repete 'milagre' do
ano anterior e fica na I Liga.
Auriverdes voltam a festejar a permanência que só veio a verificar-se
na última jornada do campeonato
de futebol.

27

Sporting de Lamego vence
Taça Sócios de Mérito.
Equipa lamecense bateu o Silgueiros por 3-0 em jogo realizado no
Estádio do Fontelo, Viseu.

Marchas e Santos Populares animaram cidade
e município de Viseu conquista prémios
Viseu

5

O Município de Viseu e a Viseu Marca conquistaram uma
das quatros distinções dos prémios
da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa 2017.

10

O recluso espanhol de 39
anos que em Abril fugiu do
Estabelecimento prisional de Viseu
foi capturado em Salamanca, na
sequência de uma investigação levada a cabo pela Polícia Judiciária
do Centro e a Guardia Civil.

11

A Câmara Municipal de Viseu
e a Junta de Freguesia de Barreiros e Cepões inauguraram obras
no valor de 170 mil euros, aumentando para 1,3 miljões de euros o
total de investimentos realizados
na freguesia.

13

O Agrupamento de Escolas
Grão Vasco comemorou o
quarto aniversário no Adro da Sé.

Região
Cerca de três mil alunos, acompanhados por docentes e pessoal não
docente participaram.

13

O Município de Viseu recebeu o visto prévio do Tribunal de Contas para a celebração do
contrato para as obras na escola
Básica Grão Vasco.

16

As Marchas populares de
Viseu trouxeram cor e animação à cidade. Centenas de pessoas juntaram-se para assistir ao
desfile.

23

O presidente da Câmara de
Viseu, Almeida Henriques,
foi condecorado pela Cruz Vermelha Portuguesa.

24

A campanha '2017, Ano
Oficial Para Visitar Viseu'
arrecadou 5 galardões nos Prémios
Lusófonos pela Criatividade.

2

Desporto

9

O Lar Residencial de Nossa Senhora de Lurdes foi inaugurado
em Espadanedo, Cinfães, e é o único
a dar resposta na área da deficiência, no concelho.

Penedono inaugurou um hotel
medieval. Unidade hoteleira de
4 estrelas fica situada no centro da
vila, junto ao castelo. Edifício dá
mais visibilidade à vila.

4

20

Mangualde
celebrou um
dia histórico
com o lançamento da primeira pedra da
nova ETAR do concelho que irá resolver um problema
com já 35 anos e que afecta pelo menos metade da população do concelho.

5

Um homem de 70 anos foi assassinado por outro de 68 na
localidade de Casais do Monte, Moledo, em Castro Daire. Crime terá
sido cometido com um objecto contundente. A Polícia Judiciária investigou o caso.

A GNR deteve um homem
de 56 anos suspeito de atear
um incêndio florestal em Távora, no
concelho de Tabuaço. Em Resende
outro homem foi identificado por
suspeita do mesmo crime.

21

O município de Moimenta da
Beira realizou um projecto
único em Portugal e na Europa que
consistiu em fazer um sistema solar
à escala do concelho.

26

A Comunidade Internacional (CIM) Viseu Dão Lafões
apresentou o projecto ‘Rede Cultural Viseu Dão Lafões’, que levou actividades de dança, música, teatro e
cinema a oito municípios.

2

Mais de 700 participantes marcaram presença, no Fontelo, no
Dia Paralímpico Nacional.

3

O Académico bateu o Merelinense (0-1) e garantiu assim o
objectivo da época: a manutenção
na II Liga.

10

A selecção portuguesa de futebol feminino, que realizou
jogos em Viseu e Mangualde, foi recebida na Câmara Municipal de Viseu. Atletas receberam vários elogios e lembranças do município.

21

Feira do Desporto abriu portas no Fontelo para um fimde-semana onde se deu a conhecer
a oferta desportiva da cidade e do
concelho.

25

Viseense Tiago Ferreira sagrou-se vice-campeão
mundial de Maratona de BTT.

Página 25

ID: 72872587

29-12-2017 | Destaques do Ano

Meio: Imprensa

Pág: 5

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Anual

Área: 25,07 x 31,16 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 4 de 6

JULHO E AGOSTO

BALANÇO 2017

Chumbada a criação da Águas de Viseu
e incêndios não largam distrito nem a região
Viseu

3

O Tribunal de Contas chumba
a passagem dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu para a Águas de Viseu.

6

Distrito de
Viseu
regista o terceiro maior
número de
fogos florestais.

12

Altas temperaturas “abafam” a cidade e o distrito
fica sob “aviso amarelo”.

13

É anunciada a construção de
uma Central de Biomassa de
Viseu vai ficar instalada na freguesia do Mundão e vai custar 52 milhões de euros. O projecto deverá
cria três centenas de postos de trabalho.

Região

14

Primeiro “laboratório colaborativo” da Altice Labs
abre na cidade que vai ser parceira
da incubadora tecnológica do município.

17

Tribunal
aprova
linha de crédito de 10 milhões para Viseu. Entre os projectos a concretizar estão as obras
nas escolas Grão Vasco e Viriato.

18

6

Inauguração de
mais uma
unidade de produção de empresa alemã,
Fresenius Kabi,
em Tondela, num
investimento de 17 milhões de euros.

10

Tempestade prova prejuízos
muito elevados na região
com Tabuaço a pedir declaração de
estado de calamidade

11

É anunciada a abertura, até
ao final de 2017, do concurso público para a radioterapia no
Centro Hospitalar Tondela Viseu.

Nova ETAR de Castro Daire
que vai custar 6,7 milhões de
euros. O prazo de execução é de 20
meses.

28

12

O executivo municipal
prepara um plano para
poupar água, avançando com redução na rega dos espaços públicos,
como uma das medidas.

Tribunal de Trancoso confirma que Pedro Dias, o
principal suspeito dos crimes de
Aguiar da Beira, vai ser julgado por
todos os crimes de que é acusado.

Desporto

14

Mangualde vai acolher um
projecto do Grupo SONAE
para central de biomassa. Investimento é de 54 milhões de euros.

6

Académico apresenta aos sócios e adeptos o plantel para
2017-2018 numa festa onde o clube
viseense pede o apoio da cidade.

14

7

18

20

21

24

Criada Rede Social da Comunidade Intermunicipal
Viseu Dão Lafões. Projecto, apresentado em Nelas, junta 20 parceiros.

Incêndios deixam rasto de
destruição no distrito de Viseu. No dia seguinte, aldeias são
evacuadas nos distritos vizinhos.
CIM Viseu Dão Lafões apresenta projecto da Ecopista
do Vouga que vai custar 3,3 milhões
de euros e envolve 4 municípios.

31

Grupo Lusovini lança projecto de centro logístico e
cave para espumantes em Nelas
num investimento de 4,5 milhões.

Tondela promete aos sócios e
adeptos, uma época “mais
tranquila o que as últimas duas” garantindo um plantel “com muita
qualidade”
A atleta Beatriz Candal
sangra-se campeã nacional de natação em Loulé. E Tondela
conquista Troféu Crédito Agrícola
frente à Académica.

Atleta de Lapa do Lobo
(Nelas) torna-se campeão
do mundo em atletismo nos jogos
paralímpicos em Londres.

27

Académico encerra temporada de natação com duas
medalhas de prata.

Feira de São Mateus abre para 38 dias de festa
e seca obriga a distribuir água em camiões
Viseu

1

Viseu recebe na
Finlândia, a
bandeira da
Europeade,
assumindose como a capital
europeia do folclore em 2018.

2

Criada a Orquestra 625 que
mistura a comunidade e músicos profissionais e que irá abrir e
encerrar a Feira de São Mateus.

4

José Lima, natural de Moselos, sargento ajudante da
Força Aérea Portuguesa, morre em
acidente com avioneta na praia da
Costa da Caparica.

10

Apresentado o projecto do
Viseu Arena, aquela que
será a maior sala de espectáculos da
Região Centro. Um espaço que vai
ter capacidade para receber 5.500

Região
pessoas e os mais diversos eventos.

11

Feira de
São Mateus abre as
portas para 38
dias de festafesta.

14

Mais de 78 mil pessoas foram à Feira de são Mateus
nos dois primeiros dias.

1

Câmara de Nelas aprova 4 milhões de euros para a zona industrial. Investimento vai ter comparticipação de 2,3 milhões do Centro 2020.

2

21

4

Viseu 100% é a solução
para casas sem ligação à
rede de saneamento e é anunciada
pelo Município.

17

11
14

3

25

29

7

Marinha e Exército reforçam vigilância nas floresta
da região e do país numa altura em
que as chamas não dão tréguas aos
bombeiros e às populações.

Seis projectos apresentados
por seis concelhos do distrito de Viseu vão receber 7,5 milhões de euros do Centro 2020.

Viseu é o distrito com o
terceiro maior número de
incêndios florestais.
Seca extrema obriga a Câmara a distribuir água com
camião cisterna.

16

Municípios pedem poupança de
água às populações para travar
a seca que atinge vários concelhos
do distrito de Viseu.

Município de Mangualde anuncia investimento de 4 milhões
de euros na criação de nova área industrial em Fagilde para cativar empresas.

23

Desporto

Anunciados
8,5 milhões de euros
para empresas
turísticas afectadas pelos incêndios na região
Centro.

Piloto de helicóptero morre
a combater fogo em Castro

Daire.

22
28

Filme sobre a Região Centro ganha prémio nos EUA.

Jovem
natural do Sátão
morre afogado
na Praia do Cabedelo, na Figueira da Foz.

Académico começa com o “pé
direito” e vence a Académica
(2-1) no primeiro jogo do campeonato.
Viseu 2001 organiza, em Viseu,
torneio internacional de Futsal

O viseense Tiago Ferreira sagra-se campeão europeu de
maratona BTT (XCM) em Svit, Eslováquia.

16

Festa da Volta a Portugal fazse em Viseu. O espanhol Raúl
Alarcón conquistou a 79.ª edição da
Volta a Portugal em Bicicleta.

26
31

Académico de Viseu é líder
isolado da II Liga de Futebol

Cavaleira viseense, Beatriz
Mateus, é campeã nacional o
conquistar o título da Sociedade Hípica Portuguesa, em Lisboa.
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BALANÇO 2017

SETEMBRO E OUTUBRO

Bispo de Viseu pediu a resignação do cargo
e Feira de S. Mateus bateu recordes
Viseu

7

O executivo municipal aprovou a criação de empresa intermunicipal de água e saneamento, visando reforçar o sistema
de armazenamento e abastecimento de água.

11

A Autoridade Nacional de
Aviação Civil certificou o
Aeródromo Municipal de Viseu
para voos nocturnos, depois do investimento feito pelo município
naquela infra-estrutura.

13

Menina de 13 anos caiu de
uma altura de cinco metros,
numa claraboia de uma garagem
rodeada de arbustos, no Bairro de
Santa Eugénia, perdendo a vida.

14

João Monney Paiva tomou
posse como novo presidente do Instituto Politécnico de
Viseu, substituindo Fernando Sebastião.

Região

Desporto

17

11

A Ecovia do Mondego foi apresentada em Mortágua, consistindo numa via ciclável de aproximadamente 40 quilómetros.

foi condecorado pela ministra da
Administração Interna com o galardão nacional ‘General Manuel Farinha Beirão’.

18

11

24

19

25

23

625ª edição da Feira de S.
Mateus encerrou com um
número recorde de mais de 1 milhão e 200 mil visitantes em 38 dias
de programação.
Arrancou a construção do
novo quartel dos Bombeiros
Municipais de Viseu.

20

Bispo de Viseu, D. Ilídio
Leandro, pediu a
resignação
do cargo,
alegando
motivos de
saúde.

24

IV Festa das Vindimas encerra depois de quatro dias
de eventos e actividades no Mercado 2 de Maio, registando um recorde de afluência, com mais de 27
mil pessoas.

Faleceu, aos 69 anos, D. António Francisco dos Santos, Bispo
do Porto, natural da freguesia de
Tendais, Cinfães.

12

O homem de 26 anos acusado
de atropelar mortalmente
cinco peregrinos de Mortágua, em
Maio de 2015, foi ouvido pela primeira vez no Tribunal de Coimbra.

19

Duas empresas estrangeiras
anunciam investimento de
cerca de 30 milhões de euros em
duas unidades fabris no concelho de
Vouzela, com perspectiva de criar
uma centena de postos de trabalho.

21

O comandante da GNR de S.
Pedro do Sul, Horácio Mateus,

Foi inaugurado em Mortágua o Centro Interpretativo
“Mortágua na Batalha do Bussaco”.
Fernando Ruas, deputado do
Parlamento Europeu, inaugurou a nova Biblioteca Municipal
de Oliveira de Frades.

27

Empresa Eberspaecher abriu
a primira fábrica no país, em
Tondela, num investimento que espera criar, até 2020, cerca de 550
postos de trabalho.

28

Faleceu João Almiro, fundador do Laboratório Farmacêutico Labesfal e proprietário de
uma farmácia em Campo de Besteiros, Tondela.

14

Ferreira de Aves venceu a supertaça distrital, ganhando
ao Sp. Lamego na final, disputada
no Estádio do Fontelo, por 2-1.

Decorreu no Complexo Desportivo de Mundão o lançamento das obras para a criação da
Academia de Futebol de Viseu.
O Viseu 2001 entrou da melhor forma na Série C da 2ª
Divisão Nacional de Futsal, goleando em casa por 6-2.

24

O Académico de Viseu levou
a melhor sobre o vizinho
Lusitano de Vildemoinhos na segunda eliminatória da Taça de Portugal, vencendo por 1-0.

24

Atletas Paulo Paula e Inês
Monteiro venceram a Meia
Maratona do Dão “Corrida da Emoção”.

Incêndios causam mortes e destruição
e seca extrema obriga a medidas drásticas
Viseu

1

Dezanove presidentes renovaram os seus mandatos no distrito nas eleições autárquicas, registando-se apenas alterações em
Castro Daire, Lamego, Oliveira de
Frades, S. João da Pesqueira e Sátão.

11

A Câmara intensifica as medidas para reduzir o consumo
público de água, considerando os
mínimos históricos da barragem de
Fagilde, que abastece a cidade.

17

Uma onda de solidariedade
invade a cidade, com a população a levar donativos ao RI14 e ao
pavilhão Cidade de Viseu para ajudar as pessoas afectadas pelos incêndios que assolaram o distrito de
Viseu.
Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa,
visitou as vítimas dos incêndios internadas no Centro Hospitalar
Tondela Viseu.

20

Região

23

Executivo municipal toma
posse e
Almeida
Henriques
entra no
seu segundo
mandato.

25

Município anuncia investimento de 8 a 10 mil euros
por dia para garantir abastecimento de água.

9

Câmara de Penalva do Castelo
adopta medidas de contenção
para poupar água, encerrando as
piscinas municipais e usando camiões cisterna para regas, em consequência da falta de chuva.

12

Termas de Portugal levaram
petição pública à Assembleia
da República, pedindo a reposição
dos reembolsos directos das despesas com os tratamentos termais.

13

Município aprovou a atribuição da Medalha Municipal de Ouro ao Bispo de Viseu, D.
Ilídio Leandro.

A Loja do Cidadão de Sátão foi
inaugurada pela ministra da
Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão
Marques.

30

15

26

Município de Viseu começa a abastecer os reservatórios de água do concelho com
recurso a camiões cisterna, em virtude da seca extrema que assola o
país.

“O pior dia do ano em matéria
de incêndios”, segundo a Autoridade Nacional de Protecção Civil,
causou avultados prejuízos em concelhos como Vouzela, Oliveira de
Frades, Tondela, Santa Comba Dão,

Desporto
Carregal do Sal, Mortágua, Nelas e
Mangualde. Incêndios provocaram
46 mortos na região centro (16 no
distrito de Viseu), a destruição de
centenas de habitações e colocou
em risco centenas de postos de trabalho, devido à destruição de várias
empresas e fábricas do distrito.

19

Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa,
efectuou uma visita solidária aos
concelho de Vouzela, Oliveira de
Frades, Tondela e Carregal do Sal.

29

José António Jesus, presidente da Câmara de Tondela, contabiliza 30 milhões de prejuízos no seu concelho devido aos
incêndios.

29

Autarcas da região consideram “curto” o investimento
do governo em obras de reabilitação
e sustentabilidade no IP3.

15

Académico de Viseu e Tondela
são eliminados da Taça de
Portugal na 3ª eliminatória. Viseenses perderam em casa, nas grandes
penalidades, com o Feirense; Tondela perdeu em Leixões, por 3-2.

17

O Tondela solicitou o adiamento do jogo frente ao Belenenses, em virtude do ar irrespirável na região em virtude dos incêndios de 15 e 16 de Outubro.

19

O Tondela corta relações institucionais com o Belenenses,
devivo à intransigência do clube lisboeta quanto ao adiamento do jogo.

29

O Académico de Viseu dá
sequência ao bom início de
época e com um empate na Cova da
Piedade cimenta a liderança na II
Liga, terminando o mês de Outubro
com mais dois pontos que o Santa
Clara e mais três que o Leixões.
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NOVEMBRO E DEZEMBRO

BALANÇO 2017

Selecção nacional joga no Estádio do Fontelo
e ‘Viseu Abraça’ as vítimas dos incêndios
Viseu

10

O Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa,

visita a Barragem de Fagilde para se
inteirar do problema da falta de
água na região.

12

O Pavilhão Multiusos recebe

um concerto solidário

Região
ção integral de edifícios com 30 ou
mais anos.

4

A cidade de Mangualde recebe
mais uma

edição da Feira

16

A Câmara de Viseu anuncia

dos Santos,

Desporto
suspeita de abusar sexualmente de
pessoas internadas.

25

6

A Gala do 91.º aniversário da
Associação de Futebol de Viseu

realiza-se em Mangualde. Durante o
O ministro da Cultura vi-

evento são distinguidos os agentes

o investimento de 4,5 milhões de euros na melhoria do

que leva milhares de pes-

sita as Termas de S. Pedro
do Sul e explica que a reabilitação

desportivos que mais se destacaram
ao longo da época 2016/2017.

abastecimento e do tratamento da

soas a terras de

do balneário romano vai custar

água.

Azurara.

cerca de 1,9 milhões de euros e poderá estar pronta dentro de quatro

10

anos.

nicipal do Fontelo

A selecção nacional defronta
no Estádio Mu-

realiza-se

16

10

uma corrida
solidária, no

duo, de 24 anos, suspeito de ter assaltado durante a madrugada vários

Criz, em Santa Comba Dão, o corpo
de um homem, de 66 anos, que es-

27

âmbito da inicia-

estabelecimentos comerciais loca-

tava desaparecido desde o dia 30 de

tes, presi-

paração para o

tiva ‘Viseu Abraça’, que tem como
objectivo angariar verbas para as

lizados no centro da cidade.

Outubro.

23

19

dente da Câmara Muni-

Campeonato do
Mundo de Futebol. A

cipal de Car-

partida tem ainda um carácter soli-

ção do Complexo Desportivo Pedra
d’Águia. No valor de 315 mil euros,

inaugura as primeiras obras realizadas no âmbito da regeneração

regal do Sal, é
indicado como pre-

dário ao angariar verbas para as vítimas dos incêndios florestais de

os trabalhos incluem a colocação de
relva sintética e a construção dos
equipamentos essenciais para o

urbana, no Bairro do Modorno.

sidente da Comunidade Intermunicipal VIseu Dão Lafões, por ser o
autarca com mais idade, depois de

Outubro.

lança em Viseu o Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas
(IFRRU), que disponibiliza 1,4 mil
milhões de euros para a reabilita-

correcto funcionamento de todo o
equipamento.

cia a detenção, na Guarda,
de um homem, de 59 anos, por

e pela cidade

vítimas dos incêndios florestais de
Outubro.

13

O ministro do Ambiente

A PSP de Viseu apanha, em

flagrante delito, um indiví-

Em Vila Chã de Sá é lançada a obra de requalifica-

As autoridades encontram

dentro de um carro no Rio

O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo,

20

A Polícia Judiciária anun-

Rogério
Abran-

duas tentativas falhadas de se chegar a um consenso quanto à eleição
de um presidente.

a congénere da
Arábia Saudita
em jogo de pre-

19

O CD Tondela apresenta a
sua equipa para o mundo

dos ‘esports’, que conta com 19
elementos.

Viseu suspende transporte de água
e ‘Uma Noite por Todos” angaria 66.084 euros
Viseu

3

A terceira edição do Festival
Literário de Viseu “Tinto no
Branco” e o salão
“Vinhos de Inverno” chegam
ao fim, com um
registo de 5 mil
visitantes, tendo
sido considerada “a
melhor edição de sempre”.

3

Banco Alimentar contra a
Fome de Viseu recolheu mais
de 76 toneladas de alimentos, número “acima das expectativas”.

9

Almeida Henriques foi reeleito vice-presidente da Associação Nacional de Municípios
Portugueses.

11

A APPACDM de Viseu abriu a
primeira residência de autónomos, a “Casa do Xico”.

Região

14

O município de Viseu
anuncia a suspensão do
transporte de água por camiões
cisterna para os reservatórios, devido à subida dos caudais dos rios
que “abastecem” a barragem de
Fagilde.

16

A iniciativa solidária “The
Day After - Uma Noite por
Todos”, angariou 66.084 euros para
ajudar as populações mais afectadas pelos incêndios.

1

Termina da melhor maneira a
participação do filme promocional “Turismo Centro de Portugal –
Destino Preferido da ECTAA em
2017” em festivais internacionais de
cinema de turismo. Depois de 11
prémios conquistados em nove festivais, o filme da região Centro é
consagrado com o terceiro lugar no
pódio final, durante a gala que encerra o circuito internacional, em
Viena de Áustria.

6

Achado arqueológico, um
altar de pedra da era romana, que revela a origem do nome
da cidade é exposto no átrio da Câmara Municipal de Viseu

Homem de 26 anos que atropelou mortalmente cinco
peregrinos e feriu outros quatro,
em Maio de 2015, foi condenado a
seis anos de prisão efectiva pelo
Tribunal de Coimbra.

20

6

18

A obra “O Sudário”, de
Cristina Rodrigues, feita
em linho de Várzea de Calde, é exposta em Madrid, nas Naves Matadero.

Arrancou a primeira fase do
projecto “Semear Portugal
por Via Aérea”. Mourilhe, no concelho de Mangualde, foi o primeiro
local a ser contemplado.

Desporto

11

Loja do Cidadão foi inaugurada em Carregal do Sal pela
ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria
Manuel Leitão Marques.

7

A sexta edição da Gala do Lusitano de Vildemoinhos reuniu mais de 300 pessoas.

9

O primeiro-ministro António Costa visitou Tondela e
Santa Comba Dão, concelhos afectados pelos incêndios de Outubro.

Cristiano Pereira conquista títulos mundiais de Cross Curto
e Longo em França, no 8º Campeonato do Mundo de Corta-Mato da
Federação Internacional de Desportos para Deficientes Intelectuais.

18

11

17

Nas comemorações do 30º
aniversário da elevação a cidade, Tondela assina protocolo com
a CCDRC com vista à recuperação de
habitações permanentes.

22

Falece
Atílio
dos Santos Nunes, que durante 24 anos foi
presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal.

O brasileiro
Ícaro é
anunciado como
reforço para a
defesa do Tondela.

12

Ponta de lança Kwane N’sor
é apresentado como reforço
do Académico de Viseu.

13

António Loureiro foi reconduzido na presidência do Lusitano de Vildemoinhos.
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O Correio da Manhã
agradece e retribui
os votos de Boas-Festas
Junta de Freguesia de Odivelas, Águas do Ribatejo,
Bombeiros Voluntários de
Caneças, Legião da Boa
Vontade, Confraria Saberes e Sabores Grão Vasco,
Turismo Centro de Portugal, Câmara de Mangualde, Parque de Ciência e
Tecnologia da Covilhã.
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2017 NAS PÁGINAS DO

Wnaseimento
CARNAVAL EM QUINTELA DE AZURARA

FELIZ ANO
NOVO

CARNAVAL GENUINAMENTE PORTUGUÊS
"." P.07

CRIANÇAS
CONCURSO DE IDEIAS DE
SENSIBILIZADAS NEGÓCIO PROCURA
PARA O USO
NOVOS TALENTOS
SEGURO DA
SECRETÁRIO DE ESTADO NELSON
INTERNET
DE SOUZA PRESENTE NA

À TC•DCS CS NOSSOS IE.:TOPES,
ASS NAM"ES. COUPOPAE>CRES E
ANIGGS VOTOS DE M
roc z
FELZ

F

APRESENTAÇÃO EM MANGUALDE

Wnostimentoz..:91-

P. 04

90 ANOS DE
VIDA

QUEIJARIA VALE DA ESTRELA
JORGE COELHO, EX MINISTRO MANGUALDENSE,
INAUGUROU A SUA QUEIJARIA NO PASSADO DIA 4 DE
MARÇO

NAST:ERAM No MESMO DIA
20 DE :MORO DE 027
RENASCIMENTO E D. ITTANNuEL DA
SINA MARTINS, COMPLETAM NC DIA 20
OESTE 10E5.90 AMOS DEVIDA

REABIUTAÇÃO DO LAR
MORGADO DO CRUZEIRO
ISE ,CCaDIA DE MA MGUALDE
PRONTA A SUBMETER
CANDIDATURA NO PORTUGAL 2020

Droaa easonennor ararás eme...• peva
B•faier alam e., •••• •••

/0N
S...TDUÃO

JANTAR-CONVTVIO

-05 BONS AMIGOS'

04
CREMATÓRIO
DE
MANGUALDE
ABERTURA OFICIAL DO CR ESTUCAI°
DE MARGUALDE ACONTECEU NO
PASSAJO DIA 211 DE JANEIRO

AI ANO TALDE FESTEJOU O SEU
PADROEIRO

P.02

CONVIVIO DOS ALMOÇO SOLIDÁRIO EM
GRELOS NAS
FREIXIOSA
LOCALIDADES
FORAM MAIS DE CEM PESSOAS
DE Sr ANDRÉ
QUE SE JUNTARAM NESTE ATO
E S. COSMADO
SOLIDÁRIO EM FAVOR DA

P. CL

g

P. 05

PARÓQUIA DE FREIXIOSA

GRUPO 'RS BONS AMIGOS'
MURO:, ESTE IMO O SEU
ANNTERSANs0

V P. 01

./r P. 08

CAMINHADA
SOLIDÁRIA

INVESTIMENTO PRIVADO DECOROU DE
MEIO DIURNO DE OUROS

R 09

ALMOÇO

CERCA DE DOIS MIL ALUNOS
PARTICIPÁRAM NA CAMINHADA
SOLIDÁRIA E CONSTRUÇÃO DO LAÇO
AZUL HUMANO QUE ALERTAM PARA OS
MAUS TRATOS NA INFANCIA

SOLIDÁRIO

JOVEM CASAL DE ABRU NH OSA 00
MATO. LUIS CARLOS E ESPOSA.
PROMOVEU ALMOÇO SOU DAITRO

PARA AJUDAR CINANÇA. NETA DOS
COMPADAI ES, COM GRAVE ATRASO NO
DESENVOLVIMENTO NEUROMOTOR

P. 07
P. 07

VIA
SACRA
MAIS UMA VEZ
FOI ENCENADA
PELOS ALUNOS
DA CATEQUESE, A
PAIXÃO DE CRISTO
NO MONTE DE
NOSSA SENHORA
DO CASTELO

EVENTO ATRAI
CENTENAS DE
PESSOAS

P. 08

PÁSCOA NO CONCELHO DE MANGUALDE
VÁRIOS EVENTOS REALIZADOS EM
MANGUALDE ASSINALARAM ESTA
ÉPOCA

V a Sara, Aventar das 4Pnas, Concedi" Benção
dos Rem Dl.. V 3i a Pascal. Viola Penca! forma
.31g.ins d os eventos que blefem lugar no eanedho
de MengJolde

V P.03 e 09

PROJETO
4049 ANIVERSARIO DA
DOU MAIS TEMPO À VIDA SANTA CASA DA
MANGUALDE ACOLHEU
MISERICÓRDIA DE
LANÇAMENTO DO PROJETO `DOU
MANGUALDE
MAIS TEMPO Á VIDA' DA
LIGA PORTUGUESA CONTRA O
CANCRO
VP. 02

VÁRIOS EVENTOS ASSINALARAM
EFEMÉRIDE
P. 04
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DIA DA CRIANÇA COMEMORADO EM
MA NCUALDE
CO« MUITA FESTA E AN IMACÃO MUSICA BOLAS DE
SABÃO, ANIMADORES, SI« ENINR, LARGADAS DE
BALÕES E irrsurums

DE S. MARCOS

MARCHAS POPULARES
RIJAS DE ka.SG UALDE CHEWS DE COA.
MUSICA E AM MAÇÃO. PARA VER DESFILAR A S
MARCHAS POPULAR ES

MAIS UMA VEZ, TEVE LUGAR NO
PASSADO DIA 25 DE ABRIL A
TRAL»CIONA1. FESTA E FEIRA DE
S MARCOS EM FREIXIOSA
TAMBÉM EM ABRUNHOSA DO MATO SE
FESTEJOU 5 MARCOS

P. 08

Renascimento
•

-

DL MANCUALDL.
N-0 MUN1X)

GNR FESTEJOU
MAIS -CM
ANIVERSÁRIO
GRUPO TERRITORIAL DE ~GUALDE
FESTEJOU PELA PRIMEIRA VEZ O SEU
ANIVERSÁRIO NAS INSTALAÇÕES DO
NOVO QUARTEL

ANTONIO AUGUSTO
DA FONSECA
101 ANOS DE VIDA

RENASCIMENTO FOI CONHECER
MAIS UM CENTENÁRIO
RESIDENTE EM MANGUALDE
ANTONIO AUGUSTO DA FONSECA,
EX GNR RECEBEU-NOS EM SUA
CASA NA COMPANHIA DE SUA
ESPOSA
7 P.04

P. 08

FIM DE SEMANA MEMORÁV EL

FERRAZ & ALFREDO, LIY
FIRMA REABRIU AS PORTAS DAS SUAS PRIMEIRAS INSTALAÇÕES QUE AGORA
SE ENCONTRAM COMPLETAMENTE REMODELADAS E REJUVENESCIDAS

PAPA FRANCISCO EM PORTUGAL NO BEN FICA SAGRA-SE TETRA CAMPEÃO SALVADOR SOBRAL TRÁS PELA
CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES DE
AO VENCER 0 36: CAMPEONATO
PRIMEIRA VEZ O 1° LUGAR DA
FÁTIMA
NACIONAL DE FUTEBOL
EUROVISÃO DA CANÇÃO

FEIRA DAS
TRADIÇÕES
E DOS
PRODUTOS DA
TERRA
MILHARES DE PESSOAS REVIVERAM
SUNG UALDE ANTIGO
II FESTIVAL DO BORREGO
MOSTROU-SE UM SUCESSO
P. 08 e 09

-7

CONCELHO DE MANGUALDE
FUSTIGADO PELOS INCÊNDIOS
UMA CASA DE SEGUNDA HABITAÇÃO E MUITOS EDIFICIOS DE APOIO
AGRICOLA FICARAM DESTRUIDOS
FORAM VARIAS AS LOCALIDADES QUE ESTIVERAM EM PERIGO
OBRIGANDO A ATIVAÇÃO DO PLANO DE EM ERGENCIA MUNICIPAL
7P. 08 e 09
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FEIRA DOS
SANTOS 2017

DO LEITOR

REPAROS DOS NOSSOS LEITORES

XI]] CONCENTRAÇÃO DO
MOTOCLUBE DE MANGUALDE
ANIMAÇÃO E CONVIVI° FAZEM PARTE DESTA
CONCENTRAÇÃO

CÓNEGO JORGE SEIXAS
DESPEDIU-SE DOS SEUS PAROOUFAIOS

06

P

CERTAME FOI MAIS UMA VEZ UM
SUCESSO

VINDIMAS
2017

MILHARES E MILHARES DE PESSOAS
PASSARAM POR MANGUALDE E
DESFRUTARAM DA FEIRA DOS
SANTOS. CERTAME ONDE AS FEBR,V•
SÃO RAINHAS

CONDIÇÕES ATMOSFERICAS
FIZERAM ADIANTAR AS
VINDIMAS NA ZONA DO DÃO

P.08 e 09
P. 03

SECA
CONTINUA
A AFETAR
MANGUALDE

OS MANGUALDENSES VOTARAM
JOÃO AZEVEDO FOI NOVAMENTE ELEITO PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

FALE DE AD LIA CC6MNI4 A 055
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MANGUAL DE

JOÃO AZEVEDO
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LEONOR PAIS
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SERAFIM TAVARES

2742 VOTOS

JOAQUIM MESSIAS
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PAI MATAI FEZ AS DELIC‘AS DAS
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DEDNCADA

LNCENDIOS DE MEADOS DE OUTUBRO DEIXARAM
RASTO DE DESTRUIÇÃO NO CONCELHO
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FMA
E OUTRAS IRAC A MOA TER ..L.C.AR
M ES-A EPCCA NATAL/CJA

Pág. °extrais
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EM 2018
AQUI
-I>.

13

RECOLORIR MANGUALDE
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DAS Wri MAS DOS INCE.10405

CONTINUAREMOS
À SUA
DISPOSIÇÃO
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UM FELIZ NATAL PARA
TODOS!
UM EXCELENTE 2018!
A quadra natalícia e a aproximação do final de mais
um ano costumam ser tempo de reflexão e também de
agradecimentos.
Na reta final de 2017, e depois de termos passado por
períodos conturbados como os incêndios ou a seca que
afetam ainda hoje o nosso território, não podia deixar
de agradecer a todos os mangualdenses, sempre tão
unidos e solidários, que souberam arregaçar as mangas
e ajudarem-se uns aos outros. Os mangualdenses são
pessoas corajosas, resilientes, e merecem, também por
isso, o meu reconhecimento e gratidão. Obrigado por
verem neste Executivo um apoio e por unirem esforços

Meio: Imprensa
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 18,94 x 17,78 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

connosco no sentido de juntos reerguermos o nosso
concelho.
Não posso deixar de dar uma palavra de
agradecimento e amizade aos incansáveis Bombeiros
Voluntários de Mangualde, que não pouparam esforços
na hora de defenderem os nossos bens, as nossas
vidas, colocando as deles em risco, e que ainda hoje
continuam a ajudar a população por causa da seca que
vivemos. Atitudes sempre nobres, das quais não nos
esqueceremos.
Mas esta é também uma época de partilha, de
animação, de celebração. Foi nesse sentido que o
Município de Mangualde pensou numa Programação
de Natal direcionada para todas as faixas etárias,
para todos os gostos, de forma a animar os dias que
antecedem o Natal e a entrarmos cheios de força em
2018!
Deixo-vos o convite para fazerem parte dos nossos
ateliers, exposições, workshops, concertos de natal,
campanha de recolha de brinquedos e muito mais.
Todas estas atividades foram feitas a pensar em cada
um de vós e a vossa presença em muito nos honrará.
Convido-vos, ainda, a visitarem o comércio local,
a apreciarem tudo de bom que Mangualde e os
seus empreendedores têm para oferecer. Temos
uma excelente gastronomia, artesanato sem igual e
produtos vários que certamente farão as delícias dos
seus familiares e amigos.
Aproveito igualmente para vos desejar as boas festas.
Que esta seja uma época em que a serenidade e
a felicidade andam de mãos dadas, que a possam
aproveitar junto dos que vos são queridos e que 2018
seja um ano de conquistas a todos os níveis.
Boas Festas!
João Azevedo
(Presidente da Câmara Municipal de Mangualde)
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ALUNOS
DO OTL DA
UFMMCA
DESEJARAM
BOAS FESTAS
AO PRESIDENTE
DA CAMARA
Inserido no programa da iniciativa
"Tempos Livres nas Férias de
Natal" da União das Freguesias
de Mangualde, Mesquitela e
Cunha Alta, as crianças do OTL
desejaram as Boas Festas ao
Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde.
O programa contemplou ainda, até
ao dia 29 de dezembro, diversas
atividades como workshops,
pintura, dança, música, teatro,
cinema, entre outros.
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CONCERTO DE ANO NOVO PELA ORQUESTRA POEMA
Uma vez mais, Mangualde vai realizar um Concerto

Municipal de Mangualde em parceria com o

de Ano Novo no dia 6 de janeiro, pelas 21 h00, na

Conservatório Regional de Música de Viseu — Dr. José

Igreja do Complexo Paroquial. Será interpretado

de Azeredo Perdigão, nasceu em 2013 e tem como

pela Orquestra POEMa de Mangualde e tem

intervenientes elementos das Bandas Filarmónicas

como entidades parceiras a Câmara Municipal de

do concelho de Mangualde, alunos e ex-alunos

Mangualde, o Conservatório de Música Azeredo

do Conservatório Regional de Viseu. Dirigida pelo

Perdigão, de Viseu e o Agrupamento de Escolas de

Maestro Tiago Correia e com idades compreendidas

Mangualde. A iniciativa, de entrada livre, tem o apoio

entre os 12 e os 30 anos de idade, é composta por

da Paróquia de Mangualde.

duas formações: Orquestra de Sopros e Orquestra de

A Orquestra POEMa, uma iniciativa da Câmara

Câmara.
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MANGUALDE APOSTA NA QUALIFICAÇÃO ESCOLAR
E PROFISSIONAL
A Câmara Municipal de Mangualde e o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Mangualde assinaram
um protocolo de cooperação que visa criar condições favoráveis a uma melhor articulação entre as dinâmicas da
procura e oferta de formação e/ou qualificação. O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo,
e o Diretor do Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Mangualde, professor Agnelo Figueiredo, assinaram
o protocolo no Salão Nobre dos Paços do Concelho no passado dia 21, à tarde.
O objetivo deste protocolo é proporcionar aos munícipes meios que permitam promover o aumento dos níveis de
qualificação escolar e profissional, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, potenciando as condições
de empregabilidade da população. Desenvolvendo, em conjunto, atividades que permitam divulgar informação
relativa à oferta formativa e desenvolver ações de informação, orientação e encaminhamento sobre as ofertas de
educação e formação profissional disponíveis, bem como a realização de processos de reconhecimento, validação
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MOSTRA DE JOVENS
CRIADORES TROUXE
CRIATIVIDADE ATÉ
MANGUALDE
INAUGURAÇÃO CONTOU COM A PRESENÇA DE
JOÃO PAULO REBELO, SECRETÁRIO DE ESTADO
DA JUVENTUDE E DESPORTO
Decorreu, este fim de semana, na cidade de
Mangualde, a Mostra Jovens Criadores 2017. O
arranque deu-se no Villa Gloria e contou com a
presença de João Paulo Rebelo, Secretário de Estado
da Juventude e Desporto, que foi recebido por João
Azevedo, Presidente do Município de Mangualde.
Na cerimónia de inauguração estiveram ainda o
Presidente do Instituto Português do Desporto e
da Juventude (IPDJ), Augusto Fontes Baganha, e
o Presidente do Clube Português de Artes e Ideias
(CPAI), Pedro Marques Mendes.
Esta mostra, que contou com a visita de centenas de
espetadores, festeja este ano a sua 19.' edição. Dela
fizeram parte os projetos selecionados nos concursos
Jovens Criadores 2015 e 2017, nas mais variadas
áreas temáticas: Artes Visuais, Banda Desenhada e
Ilustração, Dança, Arquitetura e Equipamento, Design
Gráfico, Fotografia, Cinema, Joalharia, Design de
Objeto, Literatura, Moda, Música, Teatro e Vídeo. Esta
é uma iniciativa do Secretário de Estado da Juventude
e Desporto e do IPDJ, com organização do CPAI, que
se destina a jovens com idade até 30 anos.
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BONS VELHOS TEMPOS NATAL DOS AVÓS
Na tarde do dia 18 de dezembro, decorreu o Projeto
Intergeracional e Interinstitucional "Bons Velhos
Tempos" - Natal dos Avós que juntou no Largo Dr.
Couto dezenas de séniores.
As iniciativas integram-se na programação 'Natal
em Mangualde 2017', organizado pela autarquia
mangualdense, que desenvolveu vasto programa. No
dia 19, decorreu ainda o atelier "Arranjos de Natal"
e na quarta-feira, dia 20, o Workshop de Culinária
"Bolo Rei". Nesse mesmo dia, pelas 21h00, o Largo
Dr. Couto acolheu a palestra subordinada ao terna

"O Natal" Proferida pelo Sr. Padre Manuel da Rocha.
No dia 21 de tarde decorreu o Desfile de Pais/Mães
Natal - IPSS's/ATL e à noite o Encontro de Grupos
Corais.
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NATAL DOS AVÓS
"BONS VELHOS TEMPOS"
Séniores do concelho estiveram no Largo Dr. Couto
e vivenciaram Espírito de Natal

V P.04

ESPINHO RENASCEU DAS
CINZAS
APRESENTADOR JOÃO MANZARRA
TAMBÉM ESTEVE PRESENTE

P.03
MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA
Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números
232 613 297
232 623 355
Rua Comb.
da G. Gue rra,
n° 27

INSTITUTO CLINICO
DEOFTALMOLOGIA

232 613 298
232 611 075
Rua da
Saudade,
n°7

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LIY
Serviços Nacionais e Internacionais

MOSTRA DE CRIADORES
TROUXE CRIATIVIDADE
ATE MANGUALDE
INAUGURAÇÃO CONTOU COM A
PRESENÇA DE JOÃO PAULO REBELO,
SECRETÁRIO DE ESTADO DA
JUVENTUDE E DESPORTO
P.04
Telef. e Fax: 271 703 059
(Exposição)
Telef. 271 703 200

~
OV '
,-,-62=S7 ,,,,--. (Residência)

Telef. 271 104 179 (Oficial)

Serafim Tavares e Dinis Alfredo
Contatos: 232613652 - 966124596 - 963901298 962974658 - 963051265 - - 967011696
www.funerariaferrazealfredo.pt funeraria.f.a@sapo.pt

comércio de
móveis, Ida
www.movifornos.pt

Telem. 914 036 037
Email: geral@movifornos.pt
Bairro das Capelas
6370-175
FORNOS DE ALGODRES
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...

"CLASSICOS DE NATAL"
INTERPRETADOS POR
CARLOS GUILHERME E
FILIPA LOPES
O Espetáculo "Clássicos de Natal", interpretado por
Carlos Guilherme (Tenor) e Filipa Lopes (Soprano),
decorreu no passado dia 17 de dezembro, pelas
1 6h00, no Complexo Paroquial de Mangualde.
Dezenas de pessoas assistiram a este momento,
que contou ainda com a presença do Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
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ESPINHO RENASCEU DAS CINZAS
CERCA DE UMA CENTENA DE PESSOAS
PARTICIPARAM NA REFLORESTAÇÃO DA
FREGUESIA, ENTRE ELAS O PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE,
JOÃO AZEVEDO, E O APRESENTADOR JOÃO
MANZARRA
O Município de Mangualde e a Junta de Freguesia
de Espinho, conjuntamente com várias entidades do
concelho, uniram esforços no sentido de reflorestar a
freguesia de Espinho, tão fustigada pelos incêndios
deste ano. "Espinho a renascer das cinzas" foi o
mote de uma iniciativa que se realizou nos dias18 e
19. Cerca de unia centena de pessoas participaram,
ao longo dos dois dias, nesta iniciativa, entre elas,
o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, o Presidente da Junta de Freguesia
de Espinho, António Monteiro, e o apresentador João
Manzarra.
A ação arrancou no dia 18, pelas 14h30, com a
sessão solene de apadrinhamento da iniciativa, que

contou com a presença das entidades envolvidas.
Seguiu-se a reflorestação dos espaços públicos da
freguesia. No dia 19 de dezembro, os participantes
voltaram a reflorestar os espaços públicos da
freguesia com partida da Abadia de Espinho, pelas
9h00. O encontro voltou a dar-se no mesmo local,
pelos 14h00.
Entidades envolvidas: Fundação Maria Beatriz
Lopes da Cunha, GIOPS — Grupo de Intervenção
em Operações de Proteção e Socorro, Motoclube
de Mangualde, Água Levada, Associação Cultural
e Recreativa, Associação Cultural e Recreativa de
Espinho e Póvoa, Quinta dos Carvalhais, O Cantinho
da Janeira, Snack-Bar Os Pintos Felizes, Teacher's
Help, Sonae Arauco, Colina, Refloresta - Cooperativa
Agro-Silvícola de Mangualde, Ricardo Ângelo —
Oral Health, Ourivesaria Sonho D'Ouro, COAPE
— Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores de
Mangualde, EDM — Empresa de Desenvolvimento
Mineiro
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LEGISLAÇÃO JOVEMBRO 1 DEZEMBRO
NOVEMBRO
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.° 167/2017 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.° 211/2017, SÉRIE I DE 2017-11-02

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova os projetos de prevenção estrutural
contra incêndios e de restauro nos Parques
Naturais do Douro Internacional, de Montesinho e do Tejo Internacional, na Reserva Natural
da Serra da Malcata e no Monumento Natural
das Portas de Ródão

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
N.° 25/2017/M - DIÁRIO DA REPUBLICA N.°
228/2017, SÉRIE I DE 2017-11-27

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Apresenta à Assembleia da República a proposta
de lei que procede à terceira alteração do Decreto-Lei n,° 138-A/2010, de 28 de dezembro, que cria
a tarifa social de fornecimento de energia elétrica

DEZEMBRO
DECRETO-LEI N.° 147/2017 - DIÁRIO DA RE-

PORTARIA N.° 348/2017 - DIÁRIO DA
REPÚBLICA N.° 219/2017, SÉRIE I DE
2017-11-14

ECONOMIA

PÚBLICA N.° 233/2017 SERIE I DE 2017-12-05

ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Estabelece o regime da tarifa social relativa à prestação dos serviços de águas

Estabelece o regime equiparado ao das tarifas
transitórias ou reguladas de que podem bene-

DECRETO-LEI N.° 152/2017 - DIARIO DA

ficiar os clientes finais com contrato de forneci-

REPÚBLICA N.° 235/2017, SÉRIE I DE

mento de eletricidade com um comercializador

2017-12-07

em regime de mercado, nos termos do Decreto-

AMBIENTE

-Lei n.° 75/2012, de 26 de março, alterado pelo

Altera o regime da qualidade da água para consumo

Decreto-Lei n.° 15/2015, de 30 de janeiro, e pela

humano, transpondo as Diretivas a' 2013/51/EU-

Lei n.° 105/2017. de 30 de agosto de 2017

RATOM e 2015/1787

DESPACHO N.° 9896-A/2017 - DIÁRIO
DA REPUBLICA N. 220/2017, 10 SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2017-11-15

AMBIENTE - GABINETE DO MINISTRO
Determina que a Águas do Norte, S. A, deve fornecer água para consumo humano aos municípios de

DECRETO-LEI N.' 152-13/2017 - DIÁRIO DA
REPÚBLICA N. 236/2017, 10 SUPLEMENTO,
SÉRIE I DE 2017-12-11

AMBIENTE
Altera o regime jurídico da avaliação de impacte
ambiental dos projetos públicos e privados sus-

Viseu, Mangualde e Nelas, até ao limite de 10 OiX)

cetíveis de produzirem efeitos significativos no

metros cúbicos (m") por dia, através de camiões-cis-

ambiente. transpondo a Diretiva n.° 2014/52/UE

terna ou outro meio móvel

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N. 190-4/2017 - DIÁRIO DA REPÚBLI-

DESPACHO N.° 10200/2017 - DIÁRIO
DA REPUBLICA N.° 226/2017, SÉRIE II
DE 2017-11-23

AMBIENTE - GABINETE DA SECRETARIA DE
ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CA N. 236/2017, 2' SUPLEMENTO, SÉRIE I
DE 2017-12-11

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova o Plano de Ação para a Economia Circular
em Portugal

E DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
Determina a elaboração do Programa das Albu-

DECRETO-LEI N.° 152-C/2017 - DIARIO DA

feiras da Régua e Carrapatelo (PEARC)

REPÚBLICA N.' 236/2017, 20 SUPLEMENTO,
SERIE IDE 2017-12-11

DESPACHO N.° 10201/2017 - DIÁRIO

ECONOMIA

DA REPÚBLICA N.° 226/2017, SÉRIE II

Transpõe a Diretiva (UE) 2015/1513, que altera a

DE 2017-11-23

Diretiva 98/70/CE relativa à qualidade da gasolina

AMBIENTE - GABINETE DA SECRETARIA DE

e do combustível para motores diesel e a Diretiva

ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

2009/28/CE relativa à promoção da utilização de

E DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

energia proveniente de fontes renováveis

Determina a elaboração do Programa Especial
da Albufeira de Crestuma-Lever (PEACL)

DECRETO-LEI N,' 152-D/2017 - DIÁRIO DA
REPÚBLICA N. 236/2017, 2' SUPLEMENTO,

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.° 174/2017 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N° 227/2017, SÉRIE IDE 2017-11-24

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Aprova a Estratégia Industrial e o Flano de Ação
para as Energias Renováveis Oceânicas

SÉRIE I DE 2017-12-11

AMBIENTE
Unifica o regime da gestão de fluxos específicos de
resíduos sujeitos ao princípio da responsabilidade
alargada do produtor, transpondo as Diretivas nos
2015/720/UE, 2016/774/UE e 2017/2096/EU
LEI N.° 109-A/2017 - DIÁRIO DA REPÚBLICA

PORTARIA N. 273/2017 - DIÁRIO DA REPÚ-

N.° 239/2017, 10 SUPLEMENTO, SERIE I DE

BLICA N.° 178/2017, SÉRIE I DE 2017-09-14

2017-12-14

AMBIENTE

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Estabelece os critérios para a atribuição do

Cria a Comissão Técnica Independente para a aná-

Fim do Estatuto de Resíduo (FER) ao plástico

lise dos incêndios que ocorreram entre 14 e 16 de

recuperado

outubro de 2017 em Portugal Continental
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PRÓXIMOS DIAS
EXPOSIÇÃO
‘PRESÉPIOS
DE FAMÍLIA’
Vouzela
Quinta-feira, 10h30
No Museu Municipal de
Vouzela, na Sala de Exposições Temporárias, decorre
até domingo, dia 7 de Janeiro, a exposição ‘Presépios de Família’.

EXPOSIÇÃO
‘DIVERSIDADE
NO FEMININO’
Nelas
Quinta-feira, 10h30
Na Biblioteca Municipal
António Lobo Antunes
pode ser visitada a exposição fotográfica ‘Diversidade
no Feminino - We Can All
Do It’, baseada em relatos
reais de homens e mulheres
sobre a igualdade do género. A exposição estará patente até ao próximo dia 6
de Janeiro.

CONCERTO
DE ANO NOVO
Nelas
Sexta-feira, 21h00
No Cine-teatro Municipal
de Nelas vai realizar-se o
concerto de Ano Novo, com
a participação do grupo
Contigo - Coro Infanto Juvenil de Torredeita, do
grupo Cardes - Grupo Coral
de Barbeita e do grupo
Canto e Encanto, de Canas
de Senhorim.

Meio: Imprensa

Pág: 7

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 8,25 x 27,67 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

CANTAR AS
JANEIRAS
Oliveira de Frades
Sábado, 20h00
Na Igreja Paroquial de Pinheiro vai decorrer o evento “Cantar as Janeiras”, organizado pelo município de
Oliveira de Frades, que
conta com vários grupos de
cantares, de cavaquinhos e
bandas marciais da região.

CONCERTO
DE ANO NOVO
Mangualde
Sábado, 21h00
A Orquestra POEMa vai levar a efeito, na Igreja do
Complexo Paroquial de
Mangualde, o Concerto de
Ano Novo, evento apoiado
pelo município de Mangualde, com a colaboração
do Conservatório de Música Azeredo Perdigão, de
Viseu, e do Agrupamento
de Escolas de Mangualde.
Dirigida pelo Maestro Tiago
Correia e com idades compreendidas entre os 12 e os
30 anos de idade, a Orquestra POEMa é composta por
duas formações: Orquestra
de Sopros e de Câmara.

ENCONTRO DE
CANTADORES
DE JANEIRAS
Sernancelhe
Domingo, 14h30

24ª EDIÇÃO DO
HARDMETALFEST

No Exposalão de Sernancelhe, a partir das 14h30, vai
decorrer o Encontro de
Cantadores de Janeiras,
com uma dezena de grupos
de cantares, ranchos e bandas filarmónicas.

Mangualde
Sábado, 15h00

CONCERTO DE
ANO NOVO

No Centro de Santo André,
das 15h00 às 04h00, vai decorrer a 24ª edição do
Hardmetalfest, que este ano
conta com bandas como
Acid Reign, Tokyo Blade,
God Macabre, Picture, Panychida, Holocausto Canibal, Revolution Whitin, Irae
e Bleeding Display.

Tabuaço
Domingo, 16h00
No Auditório do Centro de
Promoção Social de Tabuaço, o Concerto de Ano
Novo vai contar com a presença da Orquestra Ligeira
da Banda de Música de
Sendim.
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Mais água nas albufeiras
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a1ce3ade-4912-47a0-b5106dfd4ad5e036&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4
Apesar da chuva, a situação de seca continua a afetar grande parte do país. Mesmo assim, registamse melhorias no armazenamento da água nas albufeiras. A zona mais preocupante é a Região do
Sado.
Declarações de João Azevedo, presidente da CM de Mangualde; João Matos Fernandes, ministro do
Ambiente.
Repetições: RTP 3 - 360 , 2018-01-02 21:34
RTP 3 - 24 Horas , 2018-01-02 00:29
RTP 3 - 3 às... , 2018-01-03 10:53
RTP 3 - 3 às... , 2018-01-03 11:40
RTP 3 - Eixo Norte Sul , 2018-01-03 15:36
RTP 1 - Portugal em Direto , 2018-01-03 17:50
RTP 3 - Eixo Norte Sul , 2018-01-03 04:02
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PRÓXIMOS DIAS
EXPOSIÇÃO
‘PRESÉPIOS
DE FAMÍLIA’
Vouzela
Quinta-feira, 10h30
No Museu Municipal de
Vouzela, na Sala de Exposições Temporárias, decorre
até domingo, dia 7 de Janeiro, a exposição ‘Presépios de Família’.

EXPOSIÇÃO
‘DIVERSIDADE
NO FEMININO’
Nelas
Quinta-feira, 10h30
Na Biblioteca Municipal
António Lobo Antunes
pode ser visitada a exposição fotográfica ‘Diversidade
no Feminino - We Can All
Do It’, baseada em relatos
reais de homens e mulheres
sobre a igualdade do género. A exposição estará patente até ao próximo dia 6
de Janeiro.

CONCERTO
DE ANO NOVO
Nelas
Sexta-feira, 21h00
No Cine-teatro Municipal
de Nelas vai realizar-se o
concerto de Ano Novo, com
a participação do grupo
Contigo - Coro Infanto Juvenil de Torredeita, do
grupo Cardes - Grupo Coral
de Barbeita e do grupo
Canto e Encanto, de Canas
de Senhorim.

Meio: Imprensa
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CANTAR AS
JANEIRAS
Oliveira de Frades
Sábado, 20h00
Na Igreja Paroquial de Pinheiro vai decorrer o evento “Cantar as Janeiras”, organizado pelo município de
Oliveira de Frades, que
conta com vários grupos de
cantares, de cavaquinhos e
bandas marciais da região.

CONCERTO
DE ANO NOVO
Mangualde
Sábado, 21h00
A Orquestra POEMa vai levar a efeito, na Igreja do
Complexo Paroquial de
Mangualde, o Concerto de
Ano Novo, evento apoiado
pelo município de Mangualde, com a colaboração
do Conservatório de Música Azeredo Perdigão, de
Viseu, e do Agrupamento
de Escolas de Mangualde.
Dirigida pelo Maestro Tiago
Correia e com idades compreendidas entre os 12 e os
30 anos de idade, a Orquestra POEMa é composta por
duas formações: Orquestra
de Sopros e de Câmara.

ENCONTRO DE
CANTADORES
DE JANEIRAS
Sernancelhe
Domingo, 14h30

24ª EDIÇÃO DO
HARDMETALFEST

No Exposalão de Sernancelhe, a partir das 14h30, vai
decorrer o Encontro de
Cantadores de Janeiras,
com uma dezena de grupos
de cantares, ranchos e bandas filarmónicas.

Mangualde
Sábado, 15h00

CONCERTO DE
ANO NOVO

No Centro de Santo André,
das 15h00 às 04h00, vai decorrer a 24ª edição do
Hardmetalfest, que este ano
conta com bandas como
Acid Reign, Tokyo Blade,
God Macabre, Picture, Panychida, Holocausto Canibal, Revolution Whitin, Irae
e Bleeding Display.

Tabuaço
Domingo, 16h00
No Auditório do Centro de
Promoção Social de Tabuaço, o Concerto de Ano
Novo vai contar com a presença da Orquestra Ligeira
da Banda de Música de
Sendim.
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HOJE
EXPOSIÇÃO
Vouzela
10h30
No Museu Municipal de
Vouzela, na Sala de Exposições Temporárias, decorre
até domingo, dia 7 de Janeiro, a exposição ‘Presépios de Família’.

‘DIVERSIDADE
NO FEMININO’
Nelas
10h30
Na Biblioteca Municipal
António Lobo Antunes
pode ser visitada a exposição fotográfica ‘Diversidade
no Feminino - We Can All
Do It’, baseada em relatos
reais de homens e mulheres
sobre a igualdade do género. A exposição estará patente até ao próximo dia 6
de Janeiro.

AMANHÃ
CONCERTO
DE ANO NOVO
Nelas
21h00
No Cine-teatro Municipal
de Nelas vai realizar-se o
concerto de Ano Novo, com
a participação do grupo
Contigo - Coro Infanto Juvenil de Torredeita, do
grupo Cardes - Grupo Coral
de Barbeita e do grupo
Canto e Encanto, de Canas
de Senhorim.

Meio: Imprensa
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CANTAR AS
JANEIRAS
Oliveira de Frades
Sábado, 20h00
Na Igreja Paroquial de Pinheiro vai decorrer o evento “Cantar as Janeiras”, organizado pelo município de
Oliveira de Frades, que
conta com vários grupos de
cantares, de cavaquinhos e
bandas marciais da região.

CONCERTO
DE ANO NOVO
Mangualde
Sábado, 21h00
A Orquestra POEMa vai levar a efeito, na Igreja do
Complexo Paroquial de
Mangualde, o Concerto de
Ano Novo, evento apoiado
pelo município de Mangualde, com a colaboração
do Conservatório de Música Azeredo Perdigão, de
Viseu, e do Agrupamento
de Escolas de Mangualde.
Dirigida pelo Maestro Tiago
Correia e com idades compreendidas entre os 12 e os
30 anos de idade, a Orquestra POEMa é composta por
duas formações: Orquestra
de Sopros e de Câmara.

ENCONTRO DE
CANTADORES
DE JANEIRAS
Sernancelhe
Domingo, 14h30

HARDMETALFEST

No Exposalão de Sernancelhe, a partir das 14h30, vai
decorrer o Encontro de
Cantadores de Janeiras,
com uma dezena de grupos
de cantares, ranchos e bandas filarmónicas.

Mangualde
Sábado, 15h00

CONCERTO DE
ANO NOVO

No Centro de Santo André,
das 15h00 às 04h00, vai decorrer a 24ª edição do
Hardmetalfest, que este ano
conta com bandas como
Acid Reign, Tokyo Blade,
God Macabre, Picture, Panychida, Holocausto Canibal, Revolution Whitin, Irae
e Bleeding Display.

Tabuaço
Domingo, 16h00

PRÓXIMOS DIAS

No Auditório do Centro de
Promoção Social de Tabuaço, o Concerto de Ano
Novo vai contar com a presença da Orquestra Ligeira
da Banda de Música de
Sendim.
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Diocese de Viseu em 2017

Janeiro
Quatrocentos anos depois
de São Vicente de Paulo ter
instituído a Congregação da
Missão, o Convento de São
Francisco do Monte, em Orgens (Viseu), acolheu, na passada semana, 25 de janeiro,
as comemorações jubilares da
Congregação da Missão, numa
cerimónia presidida pelo Bispo da Diocese, D. Ilídio Leandro. A celebração da abertura
das comemorações juntou
muitos fiéis no Convento de
Orgens, onde os Padres Vicentinos celebram a eucaristia,
local inserido na paróquia com
o mesmo nome, e também na
paróquia de São Salvador (desde 2014), na recém-formada
Unidade Pastoral.
Fevereiro
O dia dos Consagrados,
que se assinalou no passado
dia 2 de fevereiro, em toda a
igreja Católica Apostólica Romana, foi vivido pela Diocese
de Viseu com a realização de
uma celebração eucarística na
Catedral, às 18h30. Os cerca
de 100 consagrados presentes
na cerimónia juntaram-se nos
claustros da Sé, antes da eucaristia e foram acolhidos pelo
Bispo da Diocese, D. ilídio
Leandro.
Março
De 20 a 23 de março, no
Auditório do Seminário Maior
de Viseu, decorreu a Semana Bíblica, numa organização
do Secretariado Diocesano
da Educação Cristã. Nos dois
primeiros dias, o Pe. Rui Santiago apresentou os temas: “Jesus e a Boa notícia do Reinado
de Deus” e “Gentes de Jesus,
Agentes do Reino”. No dia 22,
o Pe. Nuno Tavares falou sobre
“Transformados em Apóstolos”. A 23, o diretor da Agência
Ecclesia, Paulo Rocha, abordou o tema “Comunicação e
proximidade”.
Abril
O secretário de Estado da
Administração Local, Carlos
Miguel, presidiu, na passada
sexta-feira, 21 de abril, à assinatura do contrato de financiamento destinado à conclusão
das obras da Igreja de Nossa
Senhora das Dores, em Prime, Viseu. Com este contrato
o Estado compromete-se a fi-
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Ordenação de três novos Sacerdotes

nanciar em 50% o investimento de cerca 32 mil euros ainda
necessário para a conclusão da
Igreja.
Maio
São esperados esta quinta-feira, 4 de maio, os primeiros
peregrinos no Centro Pastoral
Diocesano, em Viseu. Mas até
dia 8, segunda-feira, serão algumas centenas que ali acorrerão, numa jornada que os
levará até ao Santuário de Fátima, que este ano contará com
a presença do Papa Francisco,
nos dias 12 e 13. À espera dos
peregrinos está uma equipa diversificada que inclui um clínico de medicina interna, vários
enfermeiros e fisioterapeutas,
e muitos voluntários de diferentes áreas. Tudo para dar a
melhor assistência possível aos
peregrinos.
Junho
André Silva, Paulo Domingues, Paulo Vicente. São estes
os nomes dos três novos sacerdotes da Diocese de Viseu
que “aceitaram dizer sim a
Deus”, como declarou o Bispo D. Ilídio Leandro num dos
momentos da ordenação que
aconteceu na Sé, no passado
domingo, 25 de junho, Dia da
Diocese. A cerimónia festiva
estava marcada para as 16h30,
mas muito antes já a Catedral
estava bem composta de fiéis,
muitos vindos das freguesias
dos três novos sacerdotes: Canas de Senhorim (André Silva), Destriz, Oliveira de Frades
(Paulo Domingues), Moledo,
Castro Daire (Paulo Vicente).
O Coro de São Teotónio deu
início à eucaristia com o cântico de entrada ‘Eu cuidarei
das minhas ovelhas, diz o Senhor’, depois de o cónego José

Henrique, como ‘admonitor’,
aludir ao “dia marcante para
a Diocese”. D. Ilídio Leandro
conduziu a ordenação direcionando aos três novos sacerdotes palavras de estímulo, de
conforto e de responsabilidade.
Julho
É uma paróquia em festa, “que vive em júbilo e em
ação de graças”, como referiu
D. Ilídio Leandro, Bispo de
Viseu, na manhã de 22 de julho, na Paróquia de Campo
de Madalena, por ocasião dos
seus 400 anos de vida. A missa campal, que aconteceu no
largo Cónego Mercier junto à
igreja paroquial, foi precedida
por uma dupla procissão que
transportou até ali as imagens
dos padroeiros das diversas
localidades que constituem a
paróquia: Nossa Senhora dos
Milagres, das povoações de
Bassar e Bairro Norad, Nossa
Senhora da Vitória, de Moselos, Santo António, de Moure
de Madalena, Santa Luzia, de
Vila Nova.
Agosto
As obras de restauro e conservação da Igreja de S. Pedro
na Abadia de Espinho, em
Mangualde foram inauguradas a 30 de julho, na presença
do Pároco, Padre João Leão,
do presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo e do
presidente da junta, António
Monteiro. Da cerimónia fez
parte uma eucaristia presidida pelo Pároco e concelebrada
pelo Padre António Santiago,
daí natural. A requalificação
concretizou-¬se através de
uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Mangualde
e da Paróquia de Espinho.

As obras decorreram ao
longo de cerca de dois meses
e meio, e visaram o restauro
e conservação das paredes do
interior, assim como a melhoria da iluminação em toda a
igreja. Durante os trabalhos,
foi descoberta uma inscrição,
dando conta da existência de
uma capela do século XVI na
Abadia.
	Setembro
Mais de uma centena de antigos alunos dos Seminários da
nossa Diocese encontraram-se
e reviveram tempos de infância e juventude. Após o acolhimento, à entrada do Seminário
de Nossa Senhora da Esperança, houve Eucaristia presidida pelo Reitor do Seminário,
Cónego António Jorge. Na homilia, realçou o papel de Maria na vida dos seminaristas,
como exemplo de alguém que
soube interpretar, em “acorde
perfeito” a relação horizontal e
a relação vertical que cada um
deve cultivar para viver e crescer como ser humano, sem esquecer a sua relação com Deus.
Outubro
No dia 7 de outubro, no
Centro Pastoral da Diocese de
Viseu, realizou-se o I Encontro
Diocesano de Pastoral Litúrgica. Em sintonia com o Plano
Pastoral Diocesano, este Encontro, organizado pelo Secretariado Diocesano da Pastoral
Litúrgica, teve como tema: Família celebra(-se) na Eucaristia. Estiveram presentes cerca
de 200 pessoas, de 40 paróquias de todos os arciprestados
da Diocese de Viseu: 48 leitores, 18 acólitos, 3 organistas, 9
sacristães, 1 representante de
uma banda filarmónica e 121
cantores.
Novembro
O 4.º Encontro Nacional de Leigos, que se realizou

em Viseu, nos dias 17 e 18 de
novembro, foi um momento de união e de despertar
nos cristãos a necessidade de
construírem uma sociedade
melhor. Ao longo das diversas intervenções que aconteceram na sala de congressos
da ExpoCenter na manhã de
sábado (18), ficou patente, entre os conferencistas, o desejo
de transmitir aos cerca de 500
participantes essa vontade que
intrinsecamente deve vir de
nós, na união do dever cristão.
No lançamento dos trabalhos,
Alexandra Viana Lopes, presidente da Conferência Nacional
das Associações de Apostolado
dos Leigos (CNAL), lembrou
que os leigos devem comungar
juntos, na procura de um conhecimento pessoal e coletivo
e de uma “estima recíproca
para construir uma sociedade
melhor”.
Dezembro
O Bispo da Diocese, D.
Ilídio Leandro, recebeu na
passada segunda-feira, 4 de
dezembro, o título de sócio
honorário da Casa do Distrito
de Viseu no Rio de Janeiro. A
entrega do título decorreu na
Casa Episcopal durante uma
cerimónia breve que juntou D.
Ilídio Leandro, o presidente da
Casa de Viseu, Flávio Martins,
e o diretor de Relações Públicas da mesma, José Ernesto.
“A entrega do título de Sócio
honorário da Casa do Distrito
de Viseu no Rio de Janeiro, em
homenagem ao senhor Bispo
de Viseu, D. Ilídio Leandro, é
o reconhecimento do excelente
trabalho realizado na Diocese
e da sua grande relação com
a comunidade Luso Brasileira
no Rio de Janeiro, onde já esteve há, algum tempo e deixou
grandes amizades desde então”,
adiantou Flávio Martins. D. Ilídio Leandro sentiu-se “muito
agradecido” pela distinção.

ENCONTRO NACIONAL DE LEIGOS EM VISEU
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Mangualde

Concerto de Ano Novo
	O tradicional concerto de Ano Novo em Mangualde, está
marcado para dia 6 de janeiro, às 21h, na Igreja do Complexo
Paroquial. O concerto, com entrada livre, contará com a interpretação da Orquestra POEMa de Mangualde e tem como entidades parceiras a Câmara Municipal de Mangualde, o Conservatório de Música Azeredo Perdigão, de Viseu e o Agrupamento
de Escolas de Mangualde. A Orquestra POEMa, nasceu em 2013
e tem como intervenientes elementos das Bandas Filarmónicas
do concelho de Mangualde, alunos e ex-alunos do Conservatório Regional de Viseu, com idades compreendidas entre os 12
e os 30 anos de idade. POEMa é dirigida pelo Maestro Tiago
Correia e é composta por duas formações: Orquestra de Sopros
e Orquestra de Câmara. A ideia de criar a orquestra POEMa foi
da Câmara Municipal de Mangualde em parceria com o Conservatório Regional de Música de Viseu - Dr. José de Azeredo
Perdigão.
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■ MANGUALDE
Texto Irene Ferreira

ANO ARRANCA COM REQUALIFICAÇÃO
DE ESTRADA ENTRE PÓVOA DE CERVÃES
E ABRUNHOSA-A-VELHA
REABILITAÇÃO DA EN329-2
NO TROÇO ENTRE PÓVOA
DE CERVÃES E ABRUNHOSAA-VELHA, NO CONCELHO
MANGUALDENSE, MARCA
OS PRIMEIROS DIAS DO ANO.
OBRAS CUSTAM QUASE UM
MILHÃO DE EUROS

O

mau estado da via associado ao elevado número de
acidentes rodoviários tem
levado as populações de Abrunhosa-a-Velha e Póvoa de Cervães a
reivindicar há vários anos a requalificação da estrada que liga as duas
aldeias do concelho de Mangualde.
Segundo o presidente da autarquia
mangualdense, João Azevedo, trata-se de uma obra "esperada há muitos anos pelas populações". "É uma
zona rodoviária com alguns problemas de segurança, é uma estrada
muito antiga», explica o autarca.
A intervenção que começa nos pró-

Estrada EN 329-2 vai ter novo tapete

ximos dias resulta de um contrato
programa assinado com o governo
em 2016 em que a Administração
Central financia a 60 por cento
o valor total da obra que ascende a quase um milhão de euros.
João Azevedo realça a importância

da obra para "aproximar os territórios e aumentar a qualidade de vida
que é devida às pessoas que vivem
na sede do concelho mas também
nas freguesias mais distantes".
"Estou muito satisfeito por esta obra
começar dentro de dias", admite.
A intervenção vai permitir alargar a
via e infraestruturá-la com sistema
de drenagem de águas pluviais.
O objetivo é, segundo o presidente
da câmara, "colocar ao dispor um
eixo rodoviário moderno capaz de
dar resposta às necessidades das
populações".
"Vai satisfazer muita gente"
Também o presidente da Junta de
Freguesia de Abrunhosa-a-Velha,
Eduardo Albuquerque, garante
que a requalificação do troço é
uma mais valia para quem todos
os dias utiliza aquela estrada
para se deslocar à sede do concelho que fica a 16 quilómetros.
O autarca explica que o alargamento da via era uma necessidade tendo
em conta os "muitos" acidentes
que costumam acontecer, "alguns
deles graves". "Felizmente ainda
não houve mortes nesta estrada. É
uma obra há muitos anos pedida
pelas gentes desta freguesia e que
vai satisfazer muita gente", conclui.
A mesma opinião tem o presidente
da União Freguesias de Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães. Rui
Valério considera que é importante
"ter as freguesias ligadas com boas
condições rodoviárias". "A estrada
é muito estreita e por vezes dois
carros não conseguiam passar lado
a lado provocando alguns acidentes", conta acrescentando que as
obras no troço "são uma mais valia".
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Chuva depois da seca
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f0f31cbf-bac4-4fc2-9cab5a5a53cc688e&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4
Com a chuva que finalmente vai aparecendo, os níveis da barragem de Fagilde, em Viseu, subiram. Já
há água para pelo menos 8 meses, mas convém não descansar. Os autarcas da região querem
encontrar soluções para anos de seca.
Comentários de Almeida Henriques, presidente da C. M. de Viseu; João Azevedo, presidente da C. M.
de Mangualde.
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2018-01-05 20:44
SIC - Primeiro Jornal , 2018-01-06 13:27
SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2018-01-06 13:27
SIC Notícias - Notícias , 2018-01-06 09:41
SIC Notícias - Jornal das Duas , 2018-01-06 14:25
SIC Notícias - Notícias , 2018-01-06 16:14
SIC Notícias - Notícias , 2018-01-06 17:15
SIC Notícias - Jornal das 7 , 2018-01-06 19:33

Página 52

A53

POEMa - Projeto Orquestra Estúdio de Mangualde vai ser dinamizado

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

08/01/2018

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=902d6ece

Foi assinado este sábado, dia 6 de janeiro, um protocolo com vista à dinamização da POEMa - Projeto
Orquestra Estúdio de Mangualde. Para João Azevedo, Presidente da autarquia mangualdense, este é
um "projeto musical de referência, financiado pela União Europeia, que permitirá o ensino musical
gratuito a mais de 50 alunos nos próximos dois anos, contribuindo para o seu sucesso escolar, cultural
e social".
O protocolo foi assinado pela Câmara Municipal de Mangualde, pela Proviseu - Conservatório Regional
de Música Dr. José de Azeredo Perdigão - e pelo Agrupamento de Escolas de Mangualde. A assinatura
do protocolo decorreu antes da realização do Concerto de Ano Novo, interpretado pela Orquestra
POEMa, ao qual assistiram cerca de uma centena de pessoas.
O protocolo estabelece assim que cabe à Proviseu nomear o maestro titular da Orquestra POEMa e
disponibilizar professores para ministrarem as aulas, a Câmara Municipal será a responsável,
nomeadamente, pelo transporte dos músicos para os ensaios e para as futuras apresentações e o
Agrupamento de Escolas de Mangualde cederá as instalações e os materiais necessários para a prática
musical.
Este projeto integra os músicos do Conservatório de Música de Viseu, das Bandas Filarmónicas e de
outras instituições que se dedicam à música no concelho de Mangualde. A Orquestra POEMa é
composta por duas formações: Orquestra de Câmara (Cordas, Sopros e Percussão) e Orquestra de
Sopros (Sopros e Percussão).
8 Janeiro, 2018
José Silva
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"Os 39 degraus" em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:
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Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.centronoticias.pt/2018/01/09/os-39-degraus-em-mangualde/

O auditório do Complexo Paroquial de Mangualde será palco de "Os 39 degraus", uma peça de teatro
que conta com Vera Kolodzig, João Didelet, Martinho Silva e Marcantónio Del Carlo nos principais
papeis. A peça, para maiores de 12 anos, decorrerá no próximo dia 26 de janeiro, sexta-feira, pelas
21h30.
Os bilhetes têm um custo de 8 euros e encontram-se à venda nos locais habituais. Para reservas e
mais informações deve contactar-se os telefones 232 617 172 ou 232 619 880 ou ainda
biblioteca@cmmangualde.pt.
OS 39 DEGRAUS
Quando um ilustre e bem parecido gentleman inglês é procurado por um crime que não cometeu e se
vê enredado numa teia de espiões, isto significa que estamos perante "Os 39 degraus". Uma peça que
leva ao palco quatro corajosos atores que, sozinhos, desempenham mais de 100 personagens, num
dos mais brilhantes espetáculos da Broadway e de West End. O resultado é uma comédia a alta
velocidade que tem intriga, espionagem, aventura, heróis, vilões, romance e muitas gargalhadas!
9 Janeiro, 2018
José Silva
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Hard Metal Fest teve lugar em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

09/01/2018

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.centronoticias.pt/2018/01/09/hard-metal-fest-teve-lugar-em-mangualde/

Decorreu no passado Sábado, 6 de janeiro, nas instalações do Centro Recreativo e Cultural de Santo
André, a 24.ª edição do Mangualde Hard Metal Fest. O Festival, com o próprio nome indica, trouxe até
ao concelho de Mangualde nomes consagrados do Hard Metal português e não só. O evento contou
com o apoio do Município de Mangualde.
Na edição de 2018 participaram 13 bandas: cinco estrangeiras e oito nacionais. As bandas Acid Reign,
Tokyo Blade (ambas do Reino Unido), God Macabre (Suécia), Picture (Holanda) e Panychida
(República Cheva) contactaram assim com o público português, já bem conhecido das bandas
portuguesas também presentes (Holocausto Canibal, Revolution Within, Irae, Bleeding Display, Mr.
Miyagi, Antivoid, Rotten Rights e Zurrapa).
Este Festival surgiu em 1997, com o nome Festival de Heavy Metal de Mangualde, e decorria no antigo
ciclo preparatório de Mangualde. É considerado um dos festivais de metal mais antigo do país
9 Janeiro, 2018
José Silva
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Ensino musical gratuito a mais de 50 alunos do concelho de Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

09/01/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=96f0830f

Foi assinado este sábado, dia 6 de janeiro, um protocolo com vista à dinamização da POEMa - Projeto
Orquestra Estúdio de Mangualde. Para João Azevedo, Presidente da autarquia mangualdense, este é
um "projeto musical de referência, financiado pela União Europeia, que permitirá o ensino musical
gratuito a mais de 50 alunos nos próximos dois anos, contribuindo para o seu sucesso escolar, cultural
e social".
O protocolo foi assinado pela Câmara Municipal de Mangualde, pela Proviseu - Conservatório Regional
de Música Dr. José de Azeredo Perdigão - e pelo Agrupamento de Escolas de Mangualde. A assinatura
do protocolo decorreu antes da realização do Concerto de Ano Novo, interpretado pela Orquestra
POEMa, ao qual assistiram cerca de uma centena de pessoas.
O protocolo estabelece assim que cabe à Proviseu nomear o maestro titular da Orquestra POEMa e
disponibilizar professores para ministrarem as aulas, a Câmara Municipal será a responsável,
nomeadamente, pelo transporte dos músicos para os ensaios e para as futuras apresentações e o
Agrupamento de Escolas de Mangualde cederá as instalações e os materiais necessários para a prática
musical.
Este projeto integra os músicos do Conservatório de Música de Viseu, das Bandas Filarmónicas e de
outras instituições que se dedicam à música no concelho de Mangualde. A Orquestra POEMa é
composta por duas formações: Orquestra de Câmara (Cordas, Sopros e Percussão) e Orquestra de
Sopros (Sopros e Percussão).
.
Comunicação/Município de Mangualde
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Metaleiros de todo o país marcaram presença no Mangualde Hard Metal Fest

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

09/01/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3eeb037a

Decorreu no sábado, 6 de janeiro, nas instalações do Centro Recreativo e Cultural de Santo André, a
24.ª edição do Mangualde Hard Metal Fest. O Festival, com o próprio nome indica, trouxe até ao
concelho de Mangualde nomes consagrados do Hard Metal português e não só. O evento contou com o
apoio do Município de Mangualde.
Na edição de 2018 participaram 13 bandas: cinco estrangeiras e oito nacionais. As bandas Acid Reign,
Tokyo Blade (ambas do Reino Unido), God Macabre (Suécia), Picture (Holanda) e Panychida
(República Cheva) contactaram assim com o público português, já bem conhecido das bandas
portuguesas também presentes (Holocausto Canibal, Revolution Within, Irae, Bleeding Display, Mr.
Miyagi, Antivoid, Rotten Rights e Zurrapa).
Este Festival surgiu em 1997, com o nome Festival de Heavy Metal de Mangualde, e decorria no antigo
ciclo preparatório de Mangualde. É considerado um dos festivais de metal mais antigo do país.
.
Comunicação/Município de Mangualde

Página 57

A58

Ensino musical gratuito a mais de 50 alunos de Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

MetroNews Online

Data Publicação:

09/01/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b6e8c29d

Foi assinado este sábado, dia 6 de janeiro, um protocolo com vista à dinamização da POEMa - Projeto
Orquestra Estúdio de Mangualde. Para João Azevedo, Presidente da autarquia mangualdense, este é
um "projeto musical de referência, financiado pela União Europeia, que permitirá o ensino musical
gratuito a mais de 50 alunos nos próximos dois anos, contribuindo para o seu sucesso escolar, cultural
e social".
O protocolo foi assinado pela Câmara Municipal de Mangualde, pela Proviseu - Conservatório Regional
de Música Dr. José de Azeredo Perdigão - e pelo Agrupamento de Escolas de Mangualde. A assinatura
do protocolo decorreu antes da realização do Concerto de Ano Novo, interpretado pela Orquestra
POEMa, ao qual assistiram cerca de uma centena de pessoas.
O protocolo estabelece assim que cabe à Proviseu nomear o maestro titular da Orquestra POEMa e
disponibilizar professores para ministrarem as aulas, a Câmara Municipal será a responsável,
nomeadamente, pelo transporte dos músicos para os ensaios e para as futuras apresentações e o
Agrupamento de Escolas de Mangualde cederá as instalações e os materiais necessários para a prática
musical.
Este projeto integra os músicos do Conservatório de Música de Viseu, das Bandas Filarmónicas e de
outras instituições que se dedicam à música no concelho de Mangualde. A Orquestra POEMa é
composta por duas formações: Orquestra de Câmara (Cordas, Sopros e Percussão) e Orquestra de
Sopros (Sopros e Percussão).
9 de Janeiro de 2018
Redacção
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Ensino musical gratuito
para mais de 50 jovens
do concelho de Mangualde
Protocolo Câmara Municipal, Proviseu - Conservatório Regional de Música e o
agrupamento de escolas de Mangualde assinaram protocolo
D.R.

Foi assinado no dia 6 de Janeiro, um protocolo com vista
à dinamização da POEMa Projecto Orquestra Estúdio de
Mangualde.
Para João Azevedo, presidente da autarquia mangualdense, este é um “projecto musical de referência, financiado
pela União Europeia, que permitirá o ensino musical gratuito a mais de 50 alunos nos
próximos dois anos, contribuindo para o seu sucesso escolar, cultural e social”.
O protocolo foi assinado pela
Câmara Municipal de Mangualde, pela Proviseu – Conservatório Regional de Música
Dr. José de Azeredo Perdigão –
e pelo Agrupamento de Escolas
de Mangualde.
A assinatura do protocolo decorreu antes da realização do
Concerto de Ano Novo, interpretado pela Orquestra POEMa, ao qual assistiram cerca de
uma centena de pessoas.
O protocolo estabelece, as-

Assinatura do acordo que permitirá dinamizar a Orquestra POEMa de Mangualde

sim, que cabe à Proviseu nomear o maestro titular da Orquestra POEMa e disponibilizar professores para ministrarem as aulas. A Câmara Municipal será a responsável, nomeadamente, pelo transporte
dos músicos para os ensaios e

para as futuras apresentações
e o Agrupamento de Escolas
de Mangualde cederá as instalações e os materiais necessários para a prática musical.
Este projecto integra os músicos do Conservatório de Música de Viseu, das Bandas Fi-

larmónicas e de outras instituições que se dedicam à música
no concelho de Mangualde. A
Orquestra POEMa é composta
por duas formações: Orquestra
de Câmara (Cordas, Sopros e
Percussão) e Orquestra de Sopros (Sopros e Percussão). |
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Cantinas e refeitórios fechados
transtornaram escolas, pais e alunos
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In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011) | DirectorAdriano Callé Lucas
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Estradas da Serra da Estrela
abrem e fecham com a neve Mau tempo | P20

DIÁRIO Nº 5416 10 DE JANEIRO DE 2018 QUARTA-FEIRA | 0,65 €

EQUIPAMENTOS DA PSP JÁ
DERAM O QUE TINHAM A DAR
Quase 70% das viaturas do Comando Distrital de Viseu tem 15 anos ou mais, apontou o comandante na festa dos 140 anos
da PSP, ontem em Lamego. Director nacional prevê investimento em meios e reforço de agentes em Outubro Páginas 2 e 3
RUI DA CRUZ//PRESSCENTRO.PT

Ensino musical
gratuito para mais
de 50 jovens
Em Mangualde | P8

Autarquias
querem reduzir
custos energéticos

Tondela entra em
2018 com empate

Cova da Beira | P10

Académico espera
grande apoio no
jogo em Coimbra
Sábado | P11

Barragens dragadas
para aumentar
capacidade
Até uma dezena | P20
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Centro garante resposta
adequada nos casos de gripe

Equipa

Os hospitais e centros de saúde da região Centro têm mantido
uma resposta adequada às necessidades assistenciais neste
período de maior afluência devido à gripe. A garantia foi dada
pela Administração Regional de Saúde do Centro. Página 4
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“Metaleiros” de todo o país marcaram
presença no Hard Metal Fest
MANGUALDEDecorreu no dia
6 de Janeiro, nas instalações do
Centro Recreativo e Cultural de
Santo André, a 24.ª edição do
Mangualde Hard Metal Fest.
O festival, com o próprio
nome indica, levou até ao concelho de Mangualde nomes
consagrados do hard metal
português e não só. O evento
contou com o apoio do município de Mangualde.
Na edição de 2018, participaram 13 bandas: cinco estrangeiras e oito nacionais. As bandas
Acid Reign, Tokyo Blade (ambas do Reino Unido), God Ma-

D.R.

João Azevedo marcou presença na 24ª edição do festival

cabre (Suécia), Picture (Holanda) e Panychida (República
Checa) contactaram assim com
o público português, já bem conhecido das bandas portuguesas também presentes (Holocausto Canibal, Revolution Within, Irae, Bleeding Display, Mr.
Miyagi, Antivoid, Rotten Rights
e Zurrapa).
Este Festival surgiu em 1997,
com o nome Festival de Heavy
Metal de Mangualde, e decorria
no antigo ciclo preparatório de
Mangualde. É considerado um
dos festivais de metal mais antigo do país. |
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Ensino musical gratuito para mais de 50 jovens do concelho de Mangualde

Tipo Meio:

Internet
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Diário de Viseu Online

Data Publicação:

10/01/2018

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/27817

Foi assinado no dia 6 de Janeiro, um protocolo com vista à dinamização da POEMa - Projecto
Orquestra Estúdio de Mangualde.
Para João Azevedo, presidente da autarquia mangualdense, este é um "projecto musical de referência,
financiado pela União Europeia, que permitirá o ensino musical gratuito a mais de 50 alunos nos
próximos dois anos, contribuindo para o seu sucesso escolar, cultural e social".
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde Hard Metal Fest é já uma referência
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Mangualde Hard Metal Fest é já uma referência
Posted by: Antonio Pacheco
9 de Janeiro de 2018
75 Views
Decorreu este sábado, 6 de janeiro, nas instalações do Centro Recreativo e Cultural de Santo André, a
24.ª edição do Mangualde Hard Metal Fest. O Festival, com o próprio nome indica, trouxe até ao
concelho de Mangualde nomes consagrados do Hard Metal português e não só. O evento contou com o
apoio do Município de Mangualde.
Na edição de 2018 participaram 13 bandas: cinco estrangeiras e oito nacionais. As bandas Acid Reign,
Tokyo Blade (ambas do Reino Unido), God Macabre (Suécia), Picture (Holanda) e Panychida
(República Cheva) contactaram assim com o público português, já bem conhecido das bandas
portuguesas também presentes (Holocausto Canibal, Revolution Within, Irae, Bleeding Display, Mr.
Miyagi, Antivoid, Rotten Rights e Zurrapa).
Este Festival surgiu em 1997, com o nome Festival de Heavy Metal de Mangualde, e decorria no antigo
ciclo preparatório de Mangualde. É considerado um dos festivais de metal mais antigo do país.
Por:MM
9 de Janeiro de 2018
Antonio Pacheco
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Mais de 50 alunos da orquestra POEMa
vão ter ensino da música gratuito
Um acordo assinado entre a
Câmara de Mangualde, a Proviseu [que detém o Conservatório
Regional de Música de Viseu] e
o Agrupamento de Escolas do
concelho vai dar oportunidade
a mais 50 alunos de Mangualde
de poderem formar-se na área
da música integrados no projeto
da Orquestra Estúdio de Mangualde ‘POEMa’.
O protocolo, assinado no
passado sábado, 6 de janeiro,
estabelece que cabe à Proviseu
nomear o maestro titular da Orquestra POEMa e disponibilizar
professores para ministrarem
as aulas. A Câmara Municipal
fica responsável, nomeadamente, pelo transporte dos músicos

para os ensaios e para as futuras apresentações. Já o Agrupamento de Escolas de Mangualde
cederá as instalações e os materiais necessários para a prática
musical.
“Este é um projeto musical
de referência, financiado pela
União Europeia, que permitirá o ensino musical gratuito a
mais de 50 alunos nos próximos
dois anos, contribuindo para o
seu sucesso escolar, cultural e
social”, realçou o presidente da
Câmara de Mangualde, João
Azevedo, na cerimónia de assinatura do protocolo entre as
três instituições.
Este projeto integra os músicos do Conservatório de Mú-

sica de Viseu, das Bandas Filarmónicas e de outras instituições
que se dedicam à música no
concelho de Mangualde. A Or-

questra POEMa é composta por
duas formações: orquestra de
câmara (cordas, sopros e percussão) e orquestra de sopros
(sopros e percussão).
A assinatura do protocolo
decorreu antes da realização do
Concerto de Ano Novo, interpretado pela Orquestra POEMa, ao qual assistiram cerca de
uma centena de pessoas.

Acordo entre autarquia, Conservatório de Viseu
e Agrupamento de Escolas
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Autarquia vai iniciar obras para aumentar capacidade

direitos reservados

Chuva leva Barragem de Fagilde à normalidade

No início da semana a capacidade da albufeira atingiu 98%

Após um período de seca
extrema e severa que quase
secou a barragem de Fagilde e
obrigou a uma mega-operação
de abastecimento de água com
camiões cisterna, a albufeira que abastece os concelhos
de Viseu, Mangualde, Nelas e
Penalva do Castelo (10% do
concelho), está na sua capacidade máxima graças à chuva
que caiu nas últimas semanas.
Os dados conhecidos à hora
do fecho do Jornal da Beira da-

vam conta que a barragem estava no limite da sua capacidade.
Nas primeiras duas semanas de novembro, dezenas de
camiões-cisterna arrancaram
para uma mega-operação de
transporte de água para a barragem, depois reforçada pelos
bombeiros, chegando a circular
50 viaturas, para fazer descargas diretamente para a barragem de Fagilde, e assim evitar
que as pessoas ficassem sem
água nas suas casas.

Esta situação aconteceu em
particular nos quatro concelhos, derivado ao facto de a
barragem de Fagilde há muito
tempo não ser suficiente para
responder às necessidades dos
milhares de consumidores do
território em causa. Há mais
de 10 anos que se assumiu
que a albufeira necessitava de
um projeto de melhoramento
e alargamento no sentido de
aumentar a sua capacidade de
armazenamento, mas até hoje a
obra nunca foi consumada pelo
Estado.
Satisfeito por nunca ter faltado a água nas torneiras, o
presidente da Câmara de Viseu,
Almeida Henriques disse aos
jornalistas que é preciso pensar no futuro e tomar medidas
para evitar outra situação desta.
A solução intermunicipal passa
pela construção de uma nova
Barragem no Vouga e uma conduta que traga água do rio Balsemão para a região de Viseu.
Esse será um projeto para 10
anos, portanto, enquanto esse
investimento não sai do papel, a

Câmara de Viseu avançou com
a instalação de novas comportas em Fagilde.
A obra de colocação das
ensecadeiras, orçada em cerca
de 130 mil euros, vai permitir
armazenar mais 1,5 milhões de
metros cúbicos de água, passando a capacidade da barragem de Fagilde de 2,8 milhões
de metros cúbicos para reservas
de quatro milhões. O investimento deve estar concluído antes do verão, investimento pago
pela Câmara de Viseu, enviando a fatura ao Governo.
Por esclarecer está o pagamento das despesas das autarquias com o transporte da água.
Só a Câmara de Viseu diz ter
tido um custo de 600 mil euros e até agora recebeu 175 mil
euros do Estado. Da parte da
Câmara de Mangualde o valor
ronda os 100 mil euros. O presidente Câmara de Viseu considera que o restante valor deve
ser suportado pelo fundo ambiental para 2018, esperando
pela abertura da linha de apoio.
EA
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"Os 39 degraus" em Mangualde
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"Os 39 degraus" em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
11 de Janeiro de 2018
18 Views
O auditório do Complexo Paroquial de Mangualde será palco de "Os 39 degraus", uma peça de teatro
que conta com Vera Kolodzig, João Didelet, Martinho Silva e Marcantónio Del Carlo nos principais
papeis. A peça, para maiores de 12 anos, decorrerá no próximo dia 26 de janeiro, sexta-feira, pelas
21h30.
Os bilhetes têm um custo de 8 euros e encontram-se à venda nos locais habituais. Para reservas e
mais informações deve contactar-se os telefones 232 617 172 ou 232 619 880 ou ainda
biblioteca@cmmangualde.pt.
OS 39 DEGRAUS
Quando um ilustre e bem parecido gentleman inglês é procurado por um crime que não cometeu e se
vê enredado numa teia de espiões, isto significa que estamos perante "Os 39 degraus". Uma peça que
leva ao palco quatro corajosos atores que, sozinhos, desempenham mais de 100 personagens, num
dos mais brilhantes espetáculos da Broadway e de West End. O resultado é uma comédia a alta
velocidade que tem intriga, espionagem, aventura, heróis, vilões, romance e muitas gargalhadas!
Por:MM
11 de Janeiro de 2018
Antonio Pacheco
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Barragem de Fagilde recupera da seca
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7573aacf-a6a2-47bc-ada57442c4d966a0&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

A chuva das últimas semanas está a atenuar o problema da seca no Norte e no centro do país. A
barragem de fagilde, em Viseu, por exemplo, está agora totalmente preenchida.
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Abaixo-assinado contra instalação de aviário em Mesquitela
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População da aldeia de Mangualde condena localização da infraestrutura a poucos metros das casas
A população da aldeia de Mesquitela, em Mangualde, decidiu avançar com um abaixo-assinado contra
a instalação de um novo aviário, que será construído a cerca de 70 metros das habitações da
localidade.
A decisão foi tomada pelos populares numa reunião realizada esta quinta-feira (11 de janeiro) à noite,
tendo a petição já sido circulada na aldeia para protestar contra o projeto que mereceu luz verde da
Câmara de Mangualde e que aguarda parecer da Direção Regional de Agricultura do Centro.
António Santos, porta-voz dos habitantes de Mesquitela, afirma que o abaixo-assinado será enviado
ao Ministério da Agricultura e realça as preocupações com o ambiente e a saúde pública na construção
do aviário, acrescentando que a população não entende como pode ser viável a localização prevista do
espaço.
"Foi-nos dito pela autarquia que o aviário não deita cheiro mas tem outras inconvenientes que é o
barulho, o pó e outras coisas. Ele podia ser feito a dois ou três quilómetros porque a aldeia tem um
'maninho' com capacidade para se fazer", afirma António Santos, concluindo que "ou se mata ao
nascer ou se morre depois de estar feito".
A Rádio Jornal do Centro tentou contactar o empresário responsável pelo aviário mas sem sucesso. No
entanto, uma fonte próxima garante que o responsável não tinha conhecimento do desagrado dos
habitantes e assegura que o projeto não apresenta riscos à população uma vez que é dotado da mais
recente tecnologia.
2018-01-12 15:36:00+00:00
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Albergue para peregrinos inaugurado em Mangualde
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O Motoclube de Mangualde inaugurou, este fim de semana, um albergue destinado aos peregrinos que
rumam a Fátima ou a Santiago de Compostela e que podem, assim, encontrar em Mangualde um
apoio à sua jornada. A iniciativa foi elogiada pelo Presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, que
defende que "os autarcas têm a obrigação de estar junto das iniciativas que valorizam o concelho, e
esta é uma delas!".
"Hoje podemos dizer que em Mangualde temos a capacidade de receber peregrinos num albergue,
repleto, principalmente, de carinho e solidariedade, e esta relação entre o trabalho voluntário destas
pessoas e a possibilidade de termos aqui peregrinos a passar pelo concelho fortalece não só o
concelho, como também a região", acrescenta João Azevedo. O Presidente da autarquia salienta ainda
que, embora se deseje que tal não venha a ser necessário, este é também um espaço que poderá ser
utilizado em situações de exceção que venham a acontecer no concelho, como aquela que aconteceu
em 2017.
Fernando Santos, Presidente do Motoclube de Mangualde, sentiu a necessidade de criação de uma
infraestrutura deste tipo quando se viu no papel de peregrino. Viu na sua equipa importantes
incentivadores deste projeto, que concordaram com a necessidade de inserir Mangualde na rota dos
peregrinos como localidade que os apoia.
Marco Almeida, Presidente da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, elogiou
igualmente o papel do Motoclube de Mangualde, que atrai até à sua concentração anual entusiastas de
todo o país e até de fora de Portugal. "O Motoclube dá aqui um salto que, na minha opinião, é um
salto virado para as questões sociais. É um salto que é por nós reconhecido e valorizado",
acrescentou.
15 Janeiro, 2018
José Silva
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Motoclube de Mangualde inaugurou albergue para peregrinos
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O Motoclube de Mangualde inaugurou, este fim de semana, um albergue destinado aos peregrinos que
rumam a Fátima ou a Santiago de Compostela e que podem, assim, encontrar em Mangualde um
apoio à sua jornada. A iniciativa foi elogiada pelo Presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, que
defende que "os autarcas têm a obrigação de estar junto das iniciativas que valorizam o concelho, e
esta é uma delas!".
"Hoje podemos dizer que em Mangualde temos a capacidade de receber peregrinos num albergue,
repleto, principalmente, de carinho e solidariedade, e esta relação entre o trabalho voluntário destas
pessoas e a possibilidade de termos aqui peregrinos a passar pelo concelho fortalece não só o
concelho, como também a região", acrescenta João Azevedo. O Presidente da autarquia salienta ainda
que, embora se deseje que tal não venha a ser necessário, este é também um espaço que poderá ser
utilizado em situações de exceção que venham a acontecer no concelho, como aquela que aconteceu
em 2017.
Fernando Santos, Presidente do Motoclube de Mangualde, sentiu a necessidade de criação de uma
infraestrutura deste tipo quando se viu no papel de peregrino. Viu na sua equipa importantes
incentivadores deste projeto, que concordaram com a necessidade de inserir Mangualde na rota dos
peregrinos como localidade que os apoia.
Marco Almeida, Presidente da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, elogiou
igualmente o papel do Motoclube de Mangualde, que atrai até à sua concentração anual entusiastas de
todo o país e até de fora de Portugal. "O Motoclube dá aqui um salto que, na minha opinião, é um
salto virado para as questões sociais. É um salto que é por nós reconhecido e valorizado",
acrescentou.
.
Comunicação/Município de Mangualde
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ENSINO MUSICAL GRATUITO PARA MAIS DE 50
JOVENS DO CONCELHO DE MANGUALDE
ASSINADO PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA
MUNICIPAL DE MANGUALDE, A PROVISEU
(CONSERVATÓRIO REGIONAL DE MÚSICA
DR. JOSÉ DE AZEREDO PERDIGÃO) E O
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANGUALDE
Foi assinado no sábado, dia 6 de janeiro, um
protocolo com vista à dinamização da POEMa Projeto Orquestra Estúdio de Mangualde. Para João
Azevedo, Presidente da autarquia mangualdense,

este é um "projeto musical de referência, financiado
pela União Europeia, que permitirá o ensino musical
gratuito a mais de 50 alunos nos próximos dois anos,
contribuindo para o seu sucesso escolar, cultural e
social".
O protocolo foi assinado pela Câmara Municipal de
Mangualde, pela Proviseu — Conservatório Regional
de Música Dr. José de Azeredo Perdigão — e pelo
Agrupamento de Escolas de Mangualde. A assinatura

do protocolo decorreu antes da realização do
Concerto de Ano Novo, interpretado pela Orquestra
POEMa, ao qual assistiram cerca de uma centena de
pessoas.
O protocolo estabelece assim que cabe à Proviseu
nomear o maestro titular da Orquestra POEMa e
disponibilizar professores para ministrarem as aulas, a
Câmara Municipal será a responsável, nomeadamente,
pelo transporte dos músicos para os ensaios e para
as futuras apresentações e o Agrupamento de
Escolas de Mangualde cederá as instalações e os
materiais necessários para a prática musical.
Este projeto integra os músicos do Conservatório de
Música de Viseu, das Bandas Filarmónicas e de outras
instituições que se dedicam à música no concelho
de Mangualde. A Orquestra POEMa é composta
por duas formações: Orquestra de Câmara (Cordas,
Sopros e Percussão) e Orquestra de Sopros (Sopros
e Percussão).
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DE
NO MUNDO

ORQUESTRA E ESCOLA DE
FORMAÇÃO +MÚSICA DO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
DE MANGUALDE CANTARAM
AS JANEIRAS PELAS RUAS DE
MANGUALDE

EM VÁRIAS IPSS'S DO CONCELHO
CRIANÇAS E SÉNIORES TAMBÉM
FESTEJARAM AS JANEIRAS E OS REIS

Páginas interiores

SARAU DE NATAL

ESTATUTO EDITORIAL

CHÃS DE TAVARES ORGANIZOU SARAU
DE NATAL
O Sarau incluiu um Auto de Natal pelas crianças
da catequese da Paróquia de Chãs de Tavares e a
participação dos Grupos Corais de Chãs de Tavares,
Corvaceira, Várzea de Tavares e um grupo de
crianças de Vila Mendo de Tavares
V P.07

CONCERTO DE ANO NOVO
TEVE LUGAR NA IGREJA DO
COMPLEXO PAROQUIAL DE
MANGUALDE CONCERTO DE ANO
NOVO PELA ORQUESTRA POEMA
P.03

MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA
Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números
232 613 297
232 623 355
Rua Comb.
da G. Guerra,
n° 27

INSTITUTO CLINICO
DEOFTALMOLOGIA

232 613 298
232 611 075
Rua da
Saudade,
n°7

O Jornal Renascimento é um periódico quinzenal, de
âmbito regionalista, fundado em 20 de Janeiro do ano
de 1927.
Defende uma postura norteada por ideais da democracia
e liberdade de expressão. O Renascimento assume-se
não só como defensor dos interesses de Mangualde e da
região como alheio aos poderes institucionais, sejam eles
de natureza política ou religiosa.
A preocupação pelo contributo para o progresso da região
não fará com que este Jornal descure os problemas e
acontecimentos que têm lugar no âmbito nacional.
O Renascimento irá pautar-se sempre por princípios de
isenção, imparcialidade e procurando a informação mais
rigorosa.
A obrigação de respeitar os princípios deontológicos da
imprensa e da ética profissional estará sempre presente,
não podendo prosseguir fins apenas comerciais, ou
abusar da boa fé dos leitores, ocultando e/ou adulterando
informação.
Renascimento está ao serviço da comunidade e para
a comunidade como parceiro sempre presente para o
desenvolvimento do concelho.
ST
Telef. e Fax: 271 703 059
(Exposição)

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LIY

Serviços Nacionais e Internacionais

Telef. 271 703 200
(Residência)
Telef. 271 104 179 (Oficial)

Serafim Tavares e Dinis Alfredo
Contatos: 232613652 - 966124596 - 963901298 962974658 - 963051265 - - 967011696
www.funerariaferrazealfredo.pt funeraria.f.a@sapo.pt

comércio de
móveis, Ida
www.mov;fornos,pt

Telem. 914 036 037
Email: geral@movifornos.pt
Bairro das Capelas
6370-175
FORNOS DE ALGODRES
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MOTOCLUBE DE
MANGUALDE
INAUGURA ALBERGUE
DE PEREGRINOS
O Motoclube de Mangualde inaugurou, no passado
fim de semana, um albergue destinado aos peregrinos
que rumam a Fátima ou a Santiago de Compostela e
que podem, assim, encontrar em Mangualde um apoio
à sua jornada. A iniciativa foi elogiada pelo Presidente
da Câmara Municipal, João Azevedo, que defende
que "os autarcas têm a obrigação de estar junto das
iniciativas que valorizam o concelho, e esta é urna
delas!".
"Hoje podemos dizer que em Mangualde temos a capacidade de receber peregrinos num albergue, repleto, principalmente, de carinho e solidariedade, e esta
relação entre o trabalho voluntário destas pessoas e a
possibilidade de termos aqui peregrinos a passar pelo
concelho fortalece não só o concelho, corno também
a região", acrescenta João Azevedo. O Presidente da
autarquia salienta ainda que, embora se deseje que tal
não venha a ser necessário, este é também um espaço que poderá ser utilizado em situações de exceção
que venham a acontecer no concelho, corno aquela
que aconteceu em 2017.
Fernando Santos, Presidente do Motoclube de
Mangualde, sentiu a necessidade de criação de
uma infraestrutura deste tipo quando se viu no
papel de peregrino. Viu na sua equipa importantes
incentivadores deste projeto, que concordaram com
a necessidade de inserir Mangualde na rota dos
peregrinos como localidade que os apoia.
Marco Almeida, Presidente da União das Freguesias
de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, elogiou
igualmente o papel do Motoclube de Mangualde, que
atrai até à sua concentração anual entusiastas de
todo o país e até de fora de Portugal. "O Motoclube dá
aqui um salto que, na minha opinião, é um salto virado
para as questões sociais. É um salto que é por nós
reconhecido e valorizado", acrescentou.
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Bernardo Rodrigu

MAggA. MIA!
Visiunarte Ateliês

19 JANEIRO1BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANGUALDE 1 21:30h

Venha AJUDAR a Grumapa
5

A reverter na totalidade

MUSICAL MAMMA MIA
TOTALIDADE DA
BILHETEIRA A FAVOR
DO GRUMAPA
Com os variados incêndios que houve em Portugal
este ano, especialmente na zona de Viseu, ardeu o
albergue da Associação GRUMAPA, que tem como
fim salvar cães em risco e abandonados e promover a
sua adoção após prestados os cuidados necessários
para a sua recuperação. Assim, a Associação Juvenil
Visiunarte Ateliês de Teatro e Dança, grupo de teatro
amador de Viseu, composto por vários jovens de
diversas idades, irá representar dia 19 de janeiro,
pelas 21:30h, no Auditório da Biblioteca Municipal
de Mangualde, o musical Mamma Mia que irá
posteriormente reverter toda a sua bilheteira para a
GRUMAPA utilizar da melhor forma para auxiliar os
seus hóspedes.
O musical
A história começa na ilha grega de Kalokairi, Sophie
(Gabriela Rodrigues) está prestes casar-se e, sem
saber quem é o seu pai, envia convites para Sam
Carmichael (Miguel Costa), Harry Bright (Micael de
Almeida) e Bill Anderson (Pedro Catalarrana). Eles
vêm de diferentes partes do mundo, dispostos a
reencontrar a mulher das suas vidas: Donna (Carolina
Morais), mãe de Sophie. Ao chegarem, Donna é
surpreendida, tendo que inventar desculpas para não
revelar quem é o pai de Sophie.
Um musical dirigido pela jovem Maggie Ribeiro, que
também já dirigiu diversas peças de teatro em Viseu,
entre eles, o musical Moulin Rouge, que no ano
passado esgotou bilheteira no IPDJ.
Será uma noite memorável, especialmente para
os amantes das musicas do grupo musical ABBA,
ao mesmo tempo que se diverte está ajudar quem
mais precisa. Pode comprar o seu bilhete com a
GRUMAPA (contacte-os e eles entregam-lho), na
Viagens Turisana em Mangualde ou contacte a
Visiunarte Ateliês.
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JARDIM DE INFÂNCIA DO COMPLEXO PAROQUIAL
CANTA AS JANEIRAS
As crianças do pré escolar do Complexo Paroquial
cumpriram mais uma vez a tradição de Cantar as
Janeiras/Reis em várias instituição da cidade.
Assim, no dia 8 deslocaram-se à Câmara Municipal de
Mangualde e à União de Freguesias de Mangualde,
Mesquitela e Cunha Alta, onde, acompanhados das
educadoras e auxiliares entoaram cânticos alusivos à
época.
No dia 11, foi a vez de se deslocarem à Associação
dos Bombeiros Voluntários de Mangualde. Como

habitual e para alegria de todos, o regresso ao Jardim
de Infância foi feito nos carros dos Bombeiros.
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Nº da conta :10501697881
IBAN: PT50 0193 0000 1050 1697 8815 6
Nome: José Fernando Nascimento Lopes
Localidade: Contenças de Baixo

SOLENIDADE DE S. JULIÃO PADROEIRO DE
MANGUALDE
No passado fim de semana, 13 e 14 celebrou-se S.
Julião — Padroeiro de Mangualde
No dia 13, pelas 18H00 teve lugar a celebração da
Missa na Igreja Matriz, seguindo-se a Procissão de S.
Julião (da Igreja Matriz de Mangualde para a Capela
do Desterro (edifício da Câmara Municipal)]
No dia 14, pelas 10H15 realizou-se o cortejo de
entrada da Festa de S. Julião acompanhada pela
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde da
Capela do Desterro para a Igreja Paroquial onde foi
celebrada Missa Solene
Já na tarde deste dia realizou-se no auditório do
Complexo Paroquial o habitual CONVÍVIO DE S.
JULIÃO com a participação dos diferentes grupos da
Paróquia e da cidade.
"VAMOS TODOS JUNTOS CELEBRAR O NOSSO
PADROEIRO.
São Julião de Antioquia foi um mártir do séc. IV, falecido
provavelmente a 9 de janeiro de 302.
Teria nascido cerca de 250, em Antioquia, cidade da
Síria. Filho de uma família cristã, Julião casou com a
jovem Basilissa aos 18 anos, a pedido da família. Ambos
manifestaram o desejo de servir unicamente a Deus
e fizeram o pacto de manter a castidade e ajudar os
necessitados. Com a morte dos pais, o casal fez da casa

um hospício com capacidade para mil pobres. Julião
encarregou-se da ala masculina e Basilissa da feminina.
Julião foi denunciado às autoridades por albergar cristãos e
como se recusou a abandonar a fé em Cristo e a adorar os
ídolos pagãos foi torturado por um longo período até morrer.
Basilissa terá conseguido ainda ajudar os pobres e leprosos
até falecer, a 18 de novembro de 304.
Julião e Basilissa são lembrados pela Igreja Católica a 9
de janeiro, segundo o último ajuste oficial no Martirológio
Romano.
Existem mais 36 freguesias em Portugal cujo orago é S.
Julião, mas não se trata sempre da mesma entidade, visto
existirem diferentes santos com o nome de Julião.
Há 36 freguesias no país cujo orago é S. Julião, embora
possa não se tratar da mesma entidade. A esmagadora
maioria (28) situa-se a Norte do Mondego, sendo os
distritos de Braga (8), Coimbra (5), Bragança (4), Viana do
Castelo (4) e Viseu (3) os que apresentam maior número de
casos.
De acordo com Valentim da Silva a Igreja de Mangualde
teve sempre por seu padroeiro S. Julião (S. Julião de
Antiochia.) o que prova que a sua escolha obedeceu ao uso
que desde a segunda metade do século XI, se adoptou pela
invocação de santos e mártires, como oragos das mesmas
Igrejas. Em conclusão: tudo nos leva a aceitar como o mais
provável da verdade histórica a construção da Igreja de
Mangualde dentro do período que decorre entre meados do
século XI até ao final do século XII.

Julião foi indevidamente confundido com um seu homónimo,
designado por Julião Hospitalário. Só que este outro Julião,
também conhecido por Julião, o Pobre, que tem uma igreja
com o seu nome em Paris, é celebrado em 12 de Fevereiro.
Tendo morto os pais, por engano, procurou redimir-se
dedicando-se a obras de caridade, nomeadamente criando
um hospital para pobres. É considerado santo padroeiro dos
barqueiros, palhaços e trabalhadores de circo, peregrinos,
pastores, viajantes e das profissões itinerantes, de uma
forma geral. Assim se explica que também seja protector
dos hospedeiros, estalajadeiros e donos de hotéis.
Esta confusão em Mangualde surge tardiamente em virtude
de se apelidar Mangualde como terra hospitaleira e daí o
utilizar-se indevidamente o nome de S. Julião Hospitaleiro. E
digo isto uma vez que a imagem de S. Julião, que se venera
na Igreja Matriz tem a palma do martírio, o que nos diz que
nada tem a ver com a lenda de S. Julião Hospitaleiro.
Note-se que há mais santos com o nome Julião, celebrados
respectivamente em 7 de Janeiro (Julião de Cagliari), 7 de
Fevereiro (Julião de Bolonha, do séc. V), 17 de Fevereiro
(Julião de Cesareia, queimado vivo em 309), 16 de Março
(Julião de Anazarbo, na Ásia Menor, mártir em 302), 9 de
Junho (que viveu no séc. IV), 18 de Julho, 25 de Agosto, 28
de Agosto (Julião de Auvergne ou de Brioude, decapitado
em 304), 30 de Outubro (mártir em Alexandria) e 9 de
Dezembro (Julião de Apameia, na Síria). O mais tardio de
todos foi S. Julião de Toledo (falecido em 690), arcebispo
daquela cidade (que se tornou Sé Primaz de Espanha e
Portugal) e provavelmente o único com existência histórica
comprovada. Foi um poderoso chefe da Igreja nos finais
do domínio visigótico, sendo o responsável pela reunião de
vários concílios e pela revisão da liturgia.
Não são concordantes as informações acerca de Basilissa,
que uns dizem ter sido martirizada com Julião e outros
cristãos, enquanto fontes alternativas dizem ter sobrevivido
a sete perseguições e ter morrido em paz, predizendo que
o marido viria a passar pelo martírio, o que teria acontecido
alguns anos mais tarde.
Também não são coincidentes os dados acerca do local
onde viveram e morreram. Há quem diga que a sua
existência decorreu no Egipto. Quanto ao local do martírio,
a maioria das informações indica Antioquia, o que não é
muito coerente com o dado anterior. A data também varia
consoante as fontes. Terá sido no reinado de Diocleciano,
período fértil em perseguições aos Cristãos, em 302, cerca
de 304 ou em 313.
Segundo a versão mais difundida, S. Julião sofreu o martírio
juntamente com 31 companheiros, incluindo Anastásio
(recém-convertido ao Cristianismo), António (sacerdote),
Basilissa (esposa de Julião), Marcionila e Celso (criança de
sete anos, filho da anterior e do juiz que condenou Julião).
Poupado pelas feras e tendo resistido às chamas, Julião
acabou por ser decapitado.
Note-se que há, pelo menos, uma freguesia no espaço
nacional que tem como oragos em simultâneo S. Julião e
Santa Basilissa: a de Frielas, no concelho de Loures"
In Paróquia de Mangualde
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`METALEIROS' DE TODO O PAÍS MARCARAM
PRESENÇA NO `MANGUALDE HARD METAL FEST'

Decorreu este sábado, de janeiro, nas instalações
do Centro Recreativo e Cultural de Santo André, a
24.a edição do Mangualde Hard Metal Fest. O Festival,
como o próprio nome indica, trouxe até ao concelho
de Mangualde nomes consagrados do Hard Metal
português e não só. O evento contou com o apoio do
Município de Mangualde.
Na edição de 2018 participaram 13 bandas: cinco
estrangeiras e oito nacionais. As bandas Acid Reign,
Tokyo Blade (ambas do Reino Unido), God Macabre
(Suécia), Picture (Holanda) e Panychida (República
Cheva) contactaram assim com o público português,
já bem conhecido das bandas portuguesas também
presentes (Holocausto Canibal, Revolution Within,
Irae, Bleeding Display, Mr. Miyagi, Antivoid, Rotten
Rights e Zurrapa).
Este Festival surgiu em 1997, com o nome Festival de
Heavy Metal de Mangualde, e decorria no antigo ciclo
preparatório de Mangualde. É considerado um dos
festivais de metal mais antigo do país.
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MANGUALDE DESCE IMI
O Concelho de Mangualde é um dos 222 concelhos
que vai aliviar o orçamento das familias, quanto tocar a
pagar o IMI. O Orçamento Municipal para 2018 prevê
uma redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI),
redução essa que foi proposta pelo executivo para
apreciação na Câmara e que constitui o primeiro passo
para diminuir os impostos pagos anualmente pelos
mangualdenses.
João Azevedo afirma que "hoje, a autarquia tem uma
situação financeira que possibilita uma redução dos
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impostos sem colocar em causa a sustentabilidade das
suas finanças. Este é um sinal muito claro de mudança
de paradigma na situação financeira do concelho.
Podemos, agora, reduzir o IMI com a certeza de que
manteremos o investimento e a redução da dívida da
autarquia. Foi um trabalho que, ao longo dos últimos
anos, acarretou muitos sacrifícios, mas que finalmente
começa a dar os seus frutos e os mangualdenses
sentirão, já em 2018, um alívio dos impostos nas suas
despesas anuais'.'
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A campanha Mangualde, o nosso património! destaca, no mês de janeiro, o Santuário de Santa
Luzia, em Freixiosa. Promovida mensalmente pela autarquia, esta campanha tem como objetivo
aproximar a população do património mangualdense do mais belo que existe no concelho.
SANTUÁRIO DE SANTA LUZIA, EM FREIXIOSA
A Igreja Matriz de Freixiosa é de invocação a Santa Luzia. Arquitetonicamente, exibe planta de uma só
nave, capela-mor e torre sineira. A sacristia, paralela à capela-mor, prolonga um corpo que, no
sentido longitudinal, se acrescenta à nave central.
A fachada principal é limpa de qualquer elemento decorativo. Destaca-se o frontão triangular que, à
feição clássica, é debruado por cornija granítica. Alberga um óculo de entrada de luz, através de vitral,
seguido de uma cartela anepígrafa. A cruz surge no vértice.
Ao portal sobrepõe-se uma janela de grandes dimensões, ambas retangulares. A torre é de três
corpos, diferenciados por cornija de silhares graníticos, com relógio no segundo e com quatro janelas
sineiras abertas no último corpo, mais estreito, como que antecipando a pirâmide que remata o
conjunto que termina encimado por cruz em granito.
Beneficiando de várias obras de valorização, salienta-se a ocorrida em 2002, que se estendeu ao adro.
No século XVIII, a pena do padre António da Rocha do Amaral, dá-nos conta que a paróquia de
Freixiosa era curato e que aquele pároco era apresentado pelo reitor de São Julião de Mangualde.
Coordenadas geográficas: 40°36'30.36?N | 7°40'48.96?W
Com esta campanha todos ficam mais próximos do vasto esplendor patrimonial do nosso concelho.
Nesse sentido, continua a ser colocada, em vários pontos de encontro do concelho, informação sobre o
monumento/património apresentado.
Foram já vários os bens patrimoniais destacados por esta campanha nos últimos anos. A título de
exemplo, em 2017, destacamos os Refrigerantes Condestável de Abrunhosa do Mato, os Bordados de
Tibaldinho, a Casa dos Condes de Mangualde, a Fonte de Ricardina, vestígios arqueológicos ao tempo
do Império Romano em Pinheiro de Tavares, a Capela de São Domingos de Ançada, a Carvalha, a
Capela de Santo António em Mesquitela, a Fundação de Nossa Senhora da Saúde de Cunha Alta, os
símbolos maçónicos e o Solar de Santa Eufémia.
16 Janeiro, 2018
José Silva
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BNI Viriato promoveu acção
solidária na Ceia de Reis
JOSÉ ALBERTO LOPES

Membros do BNI Viriato presentes na Ceia dos Reis, realizada em Mangualde

SOLIDARIEDADE O grupo de
negócios BNI Viriato, criado
em Viseu em Fevereiro de
2013 e que actualmente conta
com 28 membros, realizou a
sua habitual Ceia de Reis no
passado dia 5 de Janeiro. O local escolhido foi o restaurante
Marés Vivas, localizado no recinto da praia artifical de Mangualde, e o evento reuniu um
total de 43 pessoas.
Este ano, em vez da tradicional troca de presentes entre os
seus membros, o BNI Viriato
decidiu promover um gesto
solidário, apoiando uma família carenciada do concelho

onde se realizou a Ceia de Reis.
Para tal, o grupo contactou o
Gabinete de Acção Social da
Câmara Municipal de Mangualde, no sentido de identificar uma família local que se
enquadrasse nos parâmetros
delineados para esta iniciativa
solidária.
Os serviços da autarquia assinalaram uma família mangualdense, que está a receber
apoio da Segurança Social em
termos de produtos alimentares, mas que não possuía um
frigorífico para receber e guardar produtos frescos.
Acto contínuo, o grupo BNI

Viriato, junto dos seus membros, reuniu a verba para a
compra de um frigorífico, que
foi entregue ontem à família
carenciada do concelho de
Mangualde.
Perto de completar o seu
quinto aniversário, o BNI Viriato reúne todas as quintasfeiras, pelas 6h45, na Pousada
de Viseu. A sua filosofia assenta
no conceito "givers gain", que
assenta na reciprocidade e na
partilha de referências e experiências profissionais, numa
óptica de networking, no sentido de dar negócios para receber negócios. |
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Motoclube de Mangualde inaugurou
albergue de peregrinos
D.R.

INAUGURAÇÃOO Motoclube
de Mangualde inaugurou, este
fim de semana, um albergue
destinado aos peregrinos que
rumam a Fátima ou a Santiago
de Compostela e que podem,
assim, encontrar em Mangualde um apoio à sua jornada.
A iniciativa foi elogiada pelo
presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, que defende
que “os autarcas têm a obrigação de estar junto das iniciativas
que valorizam o concelho, e esta é uma delas!”.
“Hoje podemos dizer que em
Mangualde temos a capacidade
de receber peregrinos num albergue, repleto, principalmente,
de carinho e solidariedade, e
esta relação entre o trabalho
voluntário destas pessoas e a
possibilidade de termos aqui
peregrinos a passar pelo concelho fortalece não só o con-

João Azevedo, Fernando Santos e Marco Almeida

celho, como também a região”,
acrescenta João Azevedo. O
presidente da autarquia salienta
ainda que, embora se deseje
que tal não venha a ser necessário, este é também um espaço

que poderá ser utilizado em situações de excepção que venham a acontecer no concelho,
como aquela que aconteceu
em 2017.
Fernando Santos, presidente

do Motoclube de Mangualde,
sentiu a necessidade de criação
de uma infraestrutura deste
tipo quando se viu no papel de
peregrino. Viu na sua equipa
importantes incentivadores
deste projecto, que concordaram com a necessidade de inserir Mangualde na rota dos peregrinos como localidade que
os apoia.
MarcoAlmeida, presidente da
União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, elogiou igualmente o papel
do Motoclube de Mangualde,
que atrai até à sua concentração anual entusiastas de todo
o país e até de fora de Portugal.
“O Motoclube dá aqui um salto
que, na minha opinião, é um
salto virado para as questões
sociais. É um salto que é por
nós reconhecido e valorizado”,
acrescentou. |
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Hospital S. Teotónio reclama
unidade de queimados
Centro Hospitalar Tondela Viseu | P3
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DIÁRIO Nº 5420 16 DE JANEIRO DE 2018 TERÇA-FEIRA | 0,65 €

Fogo “obriga” a reformar aposta
no pinheiro manso Carregal do Sal | P10

VÍTIMAS MORTAIS DA
TRAGÉDIA EM TONDELA
VÃO HOJE A ENTERRAR
RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

Sérgio dos Santos,
Vitor Coimbra,
Bernardo Antunes,
Horácio Vale, Manuel
Ferraz Marques, Vitor
Lopes, Mária Máxima
e Anselmo Fernandes
Abreu são as vítimas
mortais do incêndio,
sábado, em Vila Nova
da Rainha Páginas 8 e 9

Lançada obra
reivindicada há
mais de uma década
Saneamento | P6

Autarcai
ponderai
processari
Estadoi
por causai
do IP3i

Motoclube
inaugura albergue
para peregrinos
Em Mangualde | P10

Empresas
tentam regresso
à normalidade
Oliveira de Frades | P11

Detidos dois
assaltantes
em flagrante
Santa Comba Dão | P11

Liga vai averiguar
incidentes no final
do jogo em Coimbra
Académica-Académico | P13

Turismo do Centro
cresce 20%
Em Novembro | P20

Presidente da Câmara Municipal de Viseu acusa Infraestruturas de Portugal de “incúria” por causa do estado
em que se encontra a ligação a Coimbra Página 5

Apoios chegam
em Fevereiro
Agricultores | P20
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Albergue de peregrinos em Mangualde inaugurado pelo Motoclube
Posted by: Antonio Pacheco
16 de Janeiro de 2018
34 Views
O Motoclube de Mangualde inaugurou, este fim de semana, um albergue destinado aos peregrinos que
rumam a Fátima ou a Santiago de Compostela e que podem, assim, encontrar em Mangualde um
apoio à sua jornada. A iniciativa foi elogiada pelo Presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, que
defende que "os autarcas têm a obrigação de estar junto das iniciativas que valorizam o concelho, e
esta é uma delas!".
"Hoje podemos dizer que em Mangualde temos a capacidade de receber peregrinos num albergue,
repleto, principalmente, de carinho e solidariedade, e esta relação entre o trabalho voluntário destas
pessoas e a possibilidade de termos aqui peregrinos a passar pelo concelho fortalece não só o
concelho, como também a região", acrescenta João Azevedo. O Presidente da autarquia salienta ainda
que, embora se deseje que tal não venha a ser necessário, este é também um espaço que poderá ser
utilizado em situações de exceção que venham a acontecer no concelho, como aquela que aconteceu
em 2017.
Fernando Santos, Presidente do Motoclube de Mangualde, sentiu a necessidade de criação de uma
infraestrutura deste tipo quando se viu no papel de peregrino. Viu na sua equipa importantes
incentivadores deste projeto, que concordaram com a necessidade de inserir Mangualde na rota dos
peregrinos como localidade que os apoia.
Marco Almeida, Presidente da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, elogiou
igualmente o papel do Motoclube de Mangualde, que atrai até à sua concentração anual entusiastas de
todo o país e até de fora de Portugal. "O Motoclube dá aqui um salto que, na minha opinião, é um
salto virado para as questões sociais. É um salto que é por nós reconhecido e valorizado",
acrescentou.
Por:MM
16 de Janeiro de 2018
Antonio Pacheco

Página 84

A85

Motoclube de Mangualde inaugura albergue destinado aos peregrinos

Tipo Meio:

Internet

Meio:

MetroNews Online

Data Publicação:

16/01/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c63ef8c

O Motoclube de Mangualde inaugurou, este fim de semana, um albergue destinado aos peregrinos que
rumam a Fátima ou a Santiago de Compostela e que podem, assim, encontrar em Mangualde um
apoio à sua jornada. A iniciativa foi elogiada pelo Presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, que
defende que "os autarcas têm a obrigação de estar junto das iniciativas que valorizam o concelho, e
esta é uma delas!".
"Hoje podemos dizer que em Mangualde temos a capacidade de receber peregrinos num albergue,
repleto, principalmente, de carinho e solidariedade, e esta relação entre o trabalho voluntário destas
pessoas e a possibilidade de termos aqui peregrinos a passar pelo concelho fortalece não só o
concelho, como também a região", acrescenta João Azevedo. O Presidente da autarquia salienta ainda
que, embora se deseje que tal não venha a ser necessário, este é também um espaço que poderá ser
utilizado em situações de exceção que venham a acontecer no concelho, como aquela que aconteceu
em 2017.
Fernando Santos, Presidente do Motoclube de Mangualde, sentiu a necessidade de criação de uma
infraestrutura deste tipo quando se viu no papel de peregrino. Viu na sua equipa importantes
incentivadores deste projeto, que concordaram com a necessidade de inserir Mangualde na rota dos
peregrinos como localidade que os apoia.
Marco Almeida, Presidente da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, elogiou
igualmente o papel do Motoclube de Mangualde, que atrai até à sua concentração anual entusiastas de
todo o país e até de fora de Portugal. "O Motoclube dá aqui um salto que, na minha opinião, é um
salto virado para as questões sociais. É um salto que é por nós reconhecido e valorizado",
acrescentou.
16 de Janeiro de 2018
Redacção
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João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, foi hoje reeleito Presidente do Conselho
da Região. A reunião aconteceu esta manhã, no auditório da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), e contou com a presença do Ministro do Planeamento e
Infraestruturas, Pedro Marques, bem como do Secretário de Estado para o Desenvolvimento e Coesão,
Nelson de Souza.
O autarca mangualdense agradeceu a confiança novamente depositada em si pelos seus pares e
demais conselheiros, enaltecendo também "a amizade e lealdade institucional" de Ana Abrunhosa,
Presidente da CCDRC. Fez, ainda, um "balanço muito positivo" do passado, frisando "com agrado que
a CCDRC utiliza este órgão político de Governação Regional para apresentar projetos estruturantes
para a região", dando os exemplos do projeto regional do Vinho, do Queijo DOP, da Floresta, entre
outros. "Nesse contexto agiu com transparência, ouviu elogios, críticas, mas envolveu os atores da
Região", acrescentou.
Além da eleição dos membros do Conselho Regional e do Conselho Económico-Social (CES), nesta
primeira reunião pós-autárquicas foi ainda apresentada a Estratégia Nacional Portugal 2030.
JOÃO AZEVEDO LANÇA DESAFIOS AO CONSELHO REGIONAL
Em relação ao futuro, João Azevedo lançou cinco desafios ao Conselho Regional, salientando o "papel
relevante" do Ministro do Planeamento e Infraestruturas e do Secretário de Estado presentes. Desde
logo a aposta nas empresas, apontando o desequilíbrio da dinâmica empresarial que afeta a região. Os
fundos europeus devem, segundo o Presidente reeleito, ser utilizados "de forma mais adequada à
situação específica dos territórios, das suas pessoas e dos seus recursos".
Um segundo desafio prende-se com as verbas disponíveis para a Educação no Programa Operacional
Regional, "escassas face às necessidades da região". Em terceiro lugar, defende a necessidade de
aumentar as verbas destinadas aos centros urbanos de menor dimensão e sua regeneração urbana.
Um outro apelo de João Azevedo relaciona-se com a necessidade de "participação com autonomia" de
autarquias, universidades, empresas e demais parceiros, numa recusa a "Programas Operacionais
Regionais feitos à mesma medida".
Por fim, salientou "os investimentos estruturantes que são prioridade para a região Centro e em
relação aos quais há unanimidade". É o caso do IP 3, do IC 12, do IC 6 e da Linha da Beira Alta, que
já está em fase de obra.
Em suma, João Azevedo apela à descentralização, à aproximação das políticas e das soluções às
pessoas e aos seus problemas. Reivindica, também, autonomia para que os municípios da região
Centro possam resolver os problemas de forma integrada, não negando responsabilidades acrescidas,
mas defendendo que tal permitiria trabalhar em prol da melhoria das condições de vida das
populações.
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CONSELHO DA REGIÃO E CONSELHO ECONÓMICO-SOCIAL:
MEMBROS ELEITOS
Na lista apresentada por João Azevedo, constam os nomes de Fernando Caçoilo (Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo) e Nuno Moita (Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova) para
as Vice-Presidências. Os lugares de vogal serão ocupados pelos autarcas Raul Castro (Leiria), Diogo
Mateus (Pombal), Paulo Langrouva (Figueira de Castelo Rodrigo) e Rui Ladeira (Vouzela).
Quanto aos representantes no Conselho Económico-Social (CES), também eleitos nesta primeira
reunião pós-autárquicas, os eleitos foram Luís Correia (Castelo Branco), Luís Matias (Penela), Rui
Marqueiro (Mealhada) e Fernando Jorge (Vouzela).
Para João Azevedo, esta lista resulta de um consenso regional. O seu principal objetivo para o futuro
passa por "exigir a afirmação necessária da região, uma região com todas as condições para ser a
melhor em todos os índices de atratividade económica e de qualidade de vida".
17 Janeiro, 2018
José Silva
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O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse hoje que a construção da nova
ligação rodoviária entre Coimbra e Viseu avançará logo que os estudos em curso estejam concluídos.
"É uma obra prioritária para este Governo", declarou Pedro Marques aos jornalistas, em Coimbra,
realçando a importância de construir uma via alternativa ao Itinerário Principal 3 (IP3).
O ministro salientou que a necessidade da futura estrada está "bem alinhada com as prioridades para
o desenvolvimento do país".
Entretanto, "o próprio IP3, como se conhece, não pode ser abandonado", o que levou o Governo a dar
"um sinal positivo" com esse objetivo, ao adjudicar uma intervenção na via, incluindo nos taludes.
Essa obra custará 2,5 milhões de euros e deverá estar "em execução ainda em 2018", segundo Pedro
Marques, que falava no final de uma reunião do Conselho Regional do Centro, em que o socialista João
Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, foi reconduzido nas funções de presidente do
órgão.
A futura ligação de Coimbra a Viseu "é uma via absolutamente estruturante e passam lá milhares de
carros por dia", disse.
O ministro do Planeamento e das Infraestruturas adiantou que estão a decorrer "estudos de traçado,
mais a norte ou mais a sul", mas também, designadamente, de impacto ambiental, económico e
captação de tráfego.
"Esperava que esse tipo de estudos, pelo menos, já tivesse sido feito há muito tempo", afirmou,
considerando "razoavelmente claro que, neste quadro comunitário, a disponibilidade em Bruxelas para
a questão dos investimentos rodoviários é muito limitada".
Questionado pela agência Lusa, Pedro Marques admitiu ainda que será "complexo recuperar, mesmo
no próximo ciclo de programação" da União Europeia, "a possibilidade de financiamento comunitário
deste tipo de obras".
A propósito, recordou que "Bruxelas ouviu demasiados atores deste país a dizer que o investimento
rodoviário já tinha sido demasiado e faraónico".
"Esta obra irá encontrar as fontes de financiamento", concluiu.
O investimento será assumido na totalidade pelo Estado português, sem que à partida o Governo
rejeite um eventual recurso a privados, uma decisão, disse, que será tomada em função dos estudos
em curso.
O Conselho Regional aprovou, por unanimidade, uma proposta do presidente da Câmara de Viseu,
Almeida Henriques, "pela ligação em perfil de autoestrada Coimbra - Viseu", em substituição do atual
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IP3, "e pela ligação em ferrovia Aveiro - Salamanca".
No documento, o autarca do PSD realçava a necessidade de exercer "pressão conjunta para que se
clarifique em definitivo e arranque a concretização da autoestrada entre Coimbra e Viseu".
Foi igualmente reclamado que se "executem obras de requalificação do IP3 que consubstanciem um
plano de melhoria de circulação da via, devendo o senhor ministro do Planeamento e Infraestruturas
determinar um prazo curto e razoável para a apresentação pela Infraestruturas de Portugal do plano
de intervenção e início das obras".
Ao aprovar a proposta de Almeida Henriques, o Conselho Regional exigiu também "saber quando será
executado o projeto da ferrovia, qual o projeto em concreto a realizar, com que prazos, e perceber se
esse será levado a cabo com recurso aos quadros comunitários do Portugal 2020".
17.01.2018
Dinheiro Vivo/Lusa
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O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse hoje que a construção da nova
ligação rodoviária entre Coimbra e Viseu avançará logo que os estudos em curso estejam concluídos.
"É uma obra prioritária para este Governo", declarou Pedro Marques aos jornalistas, em Coimbra,
realçando a importância de construir uma via alternativa ao Itinerário Principal 3 (IP3).
O ministro salientou que a necessidade da futura estrada está "bem alinhada com as prioridades para
o desenvolvimento do país".
Entretanto, "o próprio IP3, como se conhece, não pode ser abandonado", o que levou o Governo a dar
"um sinal positivo" com esse objetivo, ao adjudicar uma intervenção na via, incluindo nos taludes.
Essa obra custará 2,5 milhões de euros e deverá estar "em execução ainda em 2018", segundo Pedro
Marques, que falava no final de uma reunião do Conselho Regional do Centro, em que o socialista João
Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, foi reconduzido nas funções de presidente do
órgão.
A futura ligação de Coimbra a Viseu "é uma via absolutamente estruturante e passam lá milhares de
carros por dia", disse.
O ministro do Planeamento e das Infraestruturas adiantou que estão a decorrer "estudos de traçado,
mais a norte ou mais a sul", mas também, designadamente, de impacto ambiental, económico e
captação de tráfego.
"Esperava que esse tipo de estudos, pelo menos, já tivesse sido feito há muito tempo", afirmou,
considerando "razoavelmente claro que, neste quadro comunitário, a disponibilidade em Bruxelas para
a questão dos investimentos rodoviários é muito limitada".
Questionado pela agência Lusa, Pedro Marques admitiu ainda que será "complexo recuperar, mesmo
no próximo ciclo de programação" da União Europeia, "a possibilidade de financiamento comunitário
deste tipo de obras".
A propósito, recordou que "Bruxelas ouviu demasiados atores deste país a dizer que o investimento
rodoviário já tinha sido demasiado e faraónico".
"Esta obra irá encontrar as fontes de financiamento", concluiu.
O investimento será assumido na totalidade pelo Estado português, sem que à partida o Governo
rejeite um eventual recurso a privados, uma decisão, disse, que será tomada em função dos estudos
em curso.
O Conselho Regional aprovou, por unanimidade, uma proposta do presidente da Câmara de Viseu,
Almeida Henriques, "pela ligação em perfil de autoestrada Coimbra - Viseu", em substituição do atual
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IP3, "e pela ligação em ferrovia Aveiro - Salamanca".
No documento, o autarca do PSD realçava a necessidade de exercer "pressão conjunta para que se
clarifique em definitivo e arranque a concretização da autoestrada entre Coimbra e Viseu".
Foi igualmente reclamado que se "executem obras de requalificação do IP3 que consubstanciem um
plano de melhoria de circulação da via, devendo o senhor ministro do Planeamento e Infraestruturas
determinar um prazo curto e razoável para a apresentação pela Infraestruturas de Portugal do plano
de intervenção e início das obras".
Ao aprovar a proposta de Almeida Henriques, o Conselho Regional exigiu também "saber quando será
executado o projeto da ferrovia, qual o projeto em concreto a realizar, com que prazos, e perceber se
esse será levado a cabo com recurso aos quadros comunitários do Portugal 2020".
17.01.2018
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João Azevedo
recandidato
à liderança
do Conselho
Regional
111 O auditório da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional
do Centro (CCDRC) recebe
hoje, a partir das 10H45, a
primeira reunião do Conselho Regional pós-autárquicas. Na sessão, irá marcar presença o ministro do
Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, e o
secretário de Estado para
o Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza. O
encontro tem como ordem
de trabalhos a eleição do
presidente do Conselho
Regional e dos membros
da Comissão Permanente e
apresentação da Estratégia
Nacional Portugal 2030.
Para o Conselho Regional, o atual presidente
e autarca de Mangualde,
João Azevedo, é recandidato ao cargo. Na lista que
irá propor, constam os nomes de Fernando Caçoilo
(presidente da câmara
de Ílhavo) e Nuno Moita
(presidente da câmara de
Condeixa-a-Nova) para
as vice-presidências. Os
lugares de vogal deverão
ser ocupados pelos autarcas Raul Castro (Leiria),
Diogo Mateus (Pombal),
Paulo Langrouva (Figueira
de Castelo Rodrigo) e Rui
Ladeira (Vouzela).
Quanto aos representantes no Conselho Económico-Social (CES), a proposta que irá ser apresentada
aponta para a escolha dos
presidentes Luís Correia
(Castelo Branco), Luís Matias (Penela), Rui Marqueiro (Mealhada) e Fernando
Jorge (Vouzela).
Para João Azevedo, esta
lista resulta de um consenso entre os dois maiores
partidos autárquicos – PS
e PSD – e “abrangente a
todos os distritos”. Para o
próximo mandato, o autarca de Mangualde traçou
como principal objetivo
“exigir a afirmação necessária da região”. “Uma região de futuro e que tem
todas as condições para ser
a melhor em todos os índices de atratividade económica e de qualidade de
vida”, afirmou. Para tal, é
necessário o investimento
do Governo de forma a que
ela seja “mais equilibrada”.
A. A.
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DESASSOREAMENTO DO RIO
AMEAÇA A LAMPREIA

DB-Luís Carregã

hoje há
Seminário
aborda marketing
e comunicação
no desporto
Hoje,
com o seu jornal,
a revista 1000 Maiores Empresas
da Região Centro

Iniciou-se com o “pé direito” o ciclo
de Seminários que a Associação de
Basquetebol de Coimbra vai organizar
ao longo do ano. Com o apoio do
Coimbra Business School – ISCAC e da
Associação de Futebol de Coimbra,
o Seminário de Gestão de Marketing
e Comunicação no Desporto,
proporcionou aos presentes
palestras de qualidade, com
presenças Clara Luxo Correia, Jaime
Carvalho e Silva, Alexandra Leandro,
Pedro Dionísio, Ana Margarida Barreto,
Pedro Girão e Maria José Carvalho.
Os temas abordados foram desde
a motivação e liderança, à igualdade
de géneros, passando pelos números
(matemática, aritmética e estatística),
novos
responsabilidade social, captação de
praticantes, nutrição e marketing digital.
diversas
Com a presença de responsáveis de
os objetivos
áreas do desporto, o evento cumpriu
palestras, os
propostos, pois além da qualidade das
desportiva
temas foram transversais a toda a prática
não deixando ninguém de fora.

17/01/18
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Guardas dizem que horários põem
em causa segurança da cadeia

Em Coimbra, guardas prisionais
alertaram para a falta de pessoal.
Diretor-geral dos Serviços
Prisionais afirma que vão entrar
400 novos guardas prisionais nos
próximos dois meses >Pág 5
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FOTO DR
O auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) recebe
hoje, a partir das 10H45, a primeira reunião do Conselho Regional pós-autárquicas.
Na sessão, irá marcar presença o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, e o
secretário de Estado para o Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza. O encontro tem como ordem
de trabalhos a eleição do presidente do Conselho Regional e dos membros da Comissão Permanente e
apresentação da Estratégia Nacional Portugal 2030.
Para o Conselho Regional, o atual presidente e autarca de Mangualde, João Azevedo, é recandidato ao
cargo.
Versão completa na edição impressa
17 Janeiro, 2018 at 09:40
António Alves
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Autarca de Viseu
“leva” IP3 e auto-estrada
ao Conselho Regional
Paulo Cardantas
REÚNE HOJE O Conselho
Regional do Centro da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
(CCDRC) reúne hoje com o
propósito de eleger o presidente deste órgão e dos membros da sua Comissão Permanente, mas também de debater
com membros do Governo as
perspectivas estratégicas para
Portugal na próxima década.
Nesta sessão marcam presença o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro
Marques, e o secretário de Estado para o Desenvolvimento
e Coesão, Nelson Souza.
Mas nem só destes temas se
fará este encontro, com início
marcado para as 10h45. Segundo apurou o Diário de
Coimbra, o estado de degradação do IP3 e o projecto da
nova ligação rodoviária entre
Coimbra e Viseu vão merecer
uma posição forte por parte
do presidente da Câmara viseense, Almeida Henriques.
O autarca deverá propor ao
Conselho Regional uma to-

mada de posição forte, tendo
em vista aumentar a pressão
sobre o Governo neste dossiê,
que considera estruturante
para a região Centro.
Para tal, o autarca, que ainda
esta segunda-feira ameaçou
processar o Estado por incúria, chamará a atenção para a
elevada sinistralidade e estado
de degradação do IP3, que designou de «estrada da morte».
Na reunião de hoje, Almeida
Henriques deverá invocar a
urgência de intervenção no
IP3 como uma causa regional
e de coesão nacional, soube o
Diário de Coimbra junto de
fontes próximas do autarca,
não deixando de questionar
as opções do Governo em
destinar verbas da reprogramação do Portugal 2020 para
obras de expansão dos metros
das áreas metropolitanas do
Porto e de Lisboa e de outros
investimentos rodoviários.
Ainda nesta reunião, o Diário de Coimbra sabe que João
Azevedo, autarca socialista de
Mangualde, deverá ser reconduzido no cargo de presidente
do Conselho Regional. |
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O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse hoje que a construção da nova
ligação rodoviária entre Coimbra e Viseu avançará logo que os estudos em curso estejam concluídos.
"É uma obra prioritária para este Governo", declarou Pedro Marques aos jornalistas, em Coimbra,
realçando a importância de construir uma via alternativa ao Itinerário Principal 3 (IP3). O ministro
salientou que a necessidade da futura estrada está "bem alinhada com as prioridades para o
desenvolvimento do país". Entretanto, "o próprio IP3, como se conhece, não pode ser abandonado", o
que levou o Governo a dar "um sinal positivo" com esse objetivo, ao adjudicar uma intervenção na
via, incluindo nos taludes. Essa obra custará 2,5 milhões de euros e deverá estar "em execução ainda
em 2018", segundo Pedro Marques, que falava no final de uma reunião do Conselho Regional do
Centro, em que o socialista João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, foi
reconduzido nas funções de presidente do órgão. A futura ligação de Coimbra a Viseu "é uma via
absolutamente estruturante e passam lá milhares de carros por dia", disse. O ministro do Planeamento
e das Infraestruturas adiantou que estão a decorrer "estudos de traçado, mais a norte ou mais a sul",
mas também, designadamente, de impacto ambiental, económico e captação de tráfego. "Esperava
que esse tipo de estudos, pelo menos, já tivesse sido feito há muito tempo", afirmou, considerando
"razoavelmente claro que, neste quadro comunitário, a disponibilidade em Bruxelas para a questão
dos investimentos rodoviários é muito limitada". Questionado pela agência Lusa, Pedro Marques
admitiu ainda que será "complexo recuperar, mesmo no próximo ciclo de programação" da União
Europeia, "a possibilidade de financiamento comunitário deste tipo de obras". A propósito, recordou
que "Bruxelas ouviu demasiados atores deste país a dizer que o investimento rodoviário já tinha sido
demasiado e faraónico". "Esta obra irá encontrar as fontes de financiamento", concluiu. O
investimento será assumido na totalidade pelo Estado português, sem que à partida o Governo rejeite
um eventual recurso a privados, uma decisão, disse, que será tomada em função dos estudos em
curso. O Conselho Regional aprovou, por unanimidade, uma proposta do presidente da Câmara de
Viseu, Almeida Henriques, "pela ligação em perfil de autoestrada Coimbra -- Viseu", em substituição
do atual IP3, "e pela ligação em ferrovia Aveiro -- Salamanca". No documento, o autarca do PSD
realçava a necessidade de exercer "pressão conjunta para que se clarifique em definitivo e arranque a
concretização da autoestrada entre Coimbra e Viseu". Foi igualmente reclamado que se "executem
obras de requalificação do IP3 que consubstanciem um plano de melhoria de circulação da via,
devendo o senhor ministro do Planeamento e Infraestruturas determinar um prazo curto e razoável
para a apresentação pela Infraestruturas de Portugal do plano de intervenção e início das obras". Ao
aprovar a proposta de Almeida Henriques, o Conselho Regional exigiu também "saber quando será
executado o projeto da ferrovia, qual o projeto em concreto a realizar, com que prazos, e perceber se
esse será levado a cabo com recurso aos quadros comunitários do Portugal 2020".
Lusa
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João Azevedo é hoje
reeleito na presidência
do Conselho da Região
Coimbra Presidente da Câmara de Mangualde aponta a importância deste
órgão da CCDR Centro no crescimento e afirmação desta vasta região Centro
roviária, no que diz respeito à
requalificação da Linha da
Beira Alta, é essencial para que
este território seja mais competitivo e dê resposta às empresas exportadoras”.

Eduarda Macário
João Azevedo, presidente da
Câmara de Mangualde, será
reeleito hoje para a presidência
do Conselho da Região. A reunião acontece às 10h45, na
Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do
Centro (CCDRC).
Sublinhando a importância
que os autarcas deram ao Conselho da Região, numa excelente ligação com a CCDR
Centro, João Azevedo sublinha
a oportunidade que isso representa para a realização de um
trabalho conjunto e de força
em nome da região.
“O grande objectivo desta recandidatura tem muito a ver
com a afirmação desta região
junto do Governo, fazendo-o
olhar para esta região como
um território de futuro e de esperança, com a capacidade de
atrair cada vez mais pessoas”,
explicou João Azevedo, sublinhando que “esta região tem
índices de crescimento que são
notáveis, nas áreas do turismo
e do emprego, mas é preciso
que ela seja reforçada no investimento público, nomeadamente, no que toca às acessibilidades ou seja, na ferrovia e
na rodovia. Uma área bastante

João Azevedo

sensível para autarcas, empresários e para as gentes do território porquanto são decisivos
para o crescimento da região.
“Outros temas temos em
vista, mas gostava de fazer um
apelo para que esta região
abrace este projecto de afirmação num patamar de excelência, mas também de exigência
nomeadamente na estrutura
rodoviária, com o IP3 e todas
as suas lateralidades, nomeadamente as ligações a Oliveira
do Hospital, a Mangualde, ao
Sátão e a toda esta região que
estão por fazer”, adiantou o autarca para quem “também a
reafirmação da estrutura fer-

Mais competitividade
Defendendo eixos de mobilidade que reforcem a estrutura exportadora, João Azevedo apontou a existência de
um grande número de empresas que podem ser mais fortes
se tiverem melhores condições
de mobilidade.
“Depois, precisamos aqui
uma resposta eficaz às catástrofes que tivemos nos últimos
anos, especialmente fazer um
combate muito eficaz para que
não se repita aquilo que aconteceu durante os meses do Verão e principalmente no dia 15
de Outubro”, afirmou, reconhecendo que para isso é necessário que “todos os municípios sem excepção e o Governo, assumam uma missão
de ordenamento do território,
uma política clara sobre a reflorestação e, especialmente,
uma política que consiga ter
mais pessoas neste território”.
Mas outras prioridades se
inscrevem nos desafios e nas
prioridades assumidos por

João Azevedo nesta sua reeleição para o Conselho da Região. É o caso da água e da sua
redistribuição, que deve ser
tratado rapidamente como
“uma emergência”.
“A voz do Conselho da Região é o instrumento mais importante que temos ao nosso
alcance e que é ouvida não só
na região como no Governo.
Uma voz de exigência mas
também de respeito e de capacidade de avaliação daquilo
que é o mais importante para
se fazer. E sentido de Estado
de forma a que os recursos financeiros possam ser usados
duma formamais pragmática
e exigente para que as pessoas
tenham as respostas aos seus
anseios”, sublinhou o presidente da Câmara de Mangualde, garantindo que “esta
voz deve ser usada para exigir
ao Governo que de uma vez
por todas resolva algumas
questões que tem que ser resolvidas nesta região”.
Uma região onde João Azevedo reconhece a existência de
condições claras para que as
pessoas cá possam viver com
grande qualidade de vida. “Tenho muita esperança e acredito muito nesta região”, concluiu. |
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Vouzela com perdas superiores a oito
milhões de euros na agricultura
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Quatro detidos por roubo a ourives
em Moimenta da Beira GNR | P9

JOÃO AZEVEDO REELEITO HOJE
PARA O CONSELHO DA REGIÃO
Reunião de hoje na CCDR Centro integra, ainda, a eleição da Comissão Permanente e a apresentação da Estratégia Nacional para o Portugal 2030, com a presença do ministro do Planeamento e do secretário de Estado para a Coesão Página 20
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“Um D. João
português” para ver
no Teatro Viriato
Viseu | P5

Santa Casa de
Lisboa apoia
29 Misericórdias
Distrito contemplado | P9

Associação quer
salvar queijo DOP
Serra da Estrela

A dor do adeus

Oliveira do Hospital | P11

Centro apresenta
estratégias
na Feira em Madrid
A partir de hoje | P12
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População de Vila Nova da Rainha, de Molelos, de Santiago de Besteiros, de Lobão da Beira e de S. Joaninho
despediram-se ontem das vítimas mortais do incêndio registado sábado à noite na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, no concelho de Tondela Páginas 2 e 3
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João Azevedo é hoje reeleito na presidência do Conselho da Região
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João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde, será reeleito hoje para a presidência do Conselho
da Região. A reunião acontece às 10h45, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro (CCDRC).
Leia a notícia completa na edição em papel.
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João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, foi hoje reeleito Presidente do Conselho
da Região. A reunião aconteceu esta manhã, no auditório da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), e contou com a presença do Ministro do Planeamento e
Infraestruturas, Pedro Marques, bem como do Secretário de Estado para o Desenvolvimento e Coesão,
Nelson de Souza.
O autarca mangualdense agradeceu a confiança novamente depositada em si pelos seus pares e
demais conselheiros, enaltecendo também "a amizade e lealdade institucional" de Ana Abrunhosa,
Presidente da CCDRC. Fez, ainda, um "balanço muito positivo" do passado, frisando "com agrado que
a CCDRC utiliza este órgão político de Governação Regional para apresentar projetos estruturantes
para a região", dando os exemplos do projeto regional do Vinho, do Queijo DOP, da Floresta, entre
outros. "Nesse contexto agiu com transparência, ouviu elogios, críticas, mas envolveu os atores da
Região", acrescentou.
Além da eleição dos membros do Conselho Regional e do Conselho Económico-Social (CES), nesta
primeira reunião pós-autárquicas foi ainda apresentada a Estratégia Nacional Portugal 2030.
JOÃO AZEVEDO LANÇA DESAFIOS AO CONSELHO REGIONAL
Em relação ao futuro, João Azevedo lançou cinco desafios ao Conselho Regional, salientando o "papel
relevante" do Ministro do Planeamento e Infraestruturas e do Secretário de Estado presentes. Desde
logo a aposta nas empresas, apontando o desequilíbrio da dinâmica empresarial que afeta a região. Os
fundos europeus devem, segundo o Presidente reeleito, ser utilizados "de forma mais adequada à
situação específica dos territórios, das suas pessoas e dos seus recursos".
Um segundo desafio prende-se com as verbas disponíveis para a Educação no Programa Operacional
Regional, "escassas face às necessidades da região". Em terceiro lugar, defende a necessidade de
aumentar as verbas destinadas aos centros urbanos de menor dimensão e sua regeneração urbana.
Um outro apelo de João Azevedo relaciona-se com a necessidade de "participação com autonomia" de
autarquias, universidades, empresas e demais parceiros, numa recusa a "Programas Operacionais
Regionais feitos à mesma medida".
Por fim, salientou "os investimentos estruturantes que são prioridade para a região Centro e em
relação aos quais há unanimidade". É o caso do IP 3, do IC 12, do IC 6 e da Linha da Beira Alta, que
já está em fase de obra.
Em suma, João Azevedo apela à descentralização, à aproximação das políticas e das soluções às
pessoas e aos seus problemas. Reivindica, também, autonomia para que os municípios da região
Centro possam resolver os problemas de forma integrada, não negando responsabilidades acrescidas,
mas defendendo que tal permitiria trabalhar em prol da melhoria das condições de vida das
populações.
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CONSELHO DA REGIÃO E CONSELHO ECONÓMICO-SOCIAL:
MEMBROS ELEITOS
Na lista apresentada por João Azevedo, constam os nomes de Fernando Caçoilo (Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo) e Nuno Moita (Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova) para
as Vice-Presidências. Os lugares de vogal serão ocupados pelos autarcas Raul Castro (Leiria), Diogo
Mateus (Pombal), Paulo Langrouva (Figueira de Castelo Rodrigo) e Rui Ladeira (Vouzela).
Quanto aos representantes no Conselho Económico-Social (CES), também eleitos nesta primeira
reunião pós-autárquicas, os eleitos foram Luís Correia (Castelo Branco), Luís Matias (Penela), Rui
Marqueiro (Mealhada) e Fernando Jorge (Vouzela).
Para João Azevedo, esta lista resulta de um consenso regional. O seu principal objetivo para o futuro
passa por "exigir a afirmação necessária da região, uma região com todas as condições para ser a
melhor em todos os índices de atratividade económica e de qualidade de vida".
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Nova ligação de Coimbra a Viseu avançará após conclusão dos estudos - Governo
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O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse hoje que a construção da nova
ligação rodoviária entre Coimbra e Viseu avançará logo que os estudos em curso estejam concluídos.
"É uma obra prioritária para este Governo", declarou Pedro Marques aos jornalistas, em Coimbra,
realçando a importância de construir uma via alternativa ao Itinerário Principal 3 (IP3). O ministro
salientou que a necessidade da futura estrada está "bem alinhada com as prioridades para o
desenvolvimento do país". Entretanto, "o próprio IP3, como se conhece, não pode ser abandonado", o
que levou o Governo a dar "um sinal positivo" com esse objetivo, ao adjudicar uma intervenção na
via, incluindo nos taludes. Essa obra custará 2,5 milhões de euros e deverá estar "em execução ainda
em 2018", segundo Pedro Marques, que falava no final de uma reunião do Conselho Regional do
Centro, em que o socialista João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, foi
reconduzido nas funções de presidente do órgão. A futura ligação de Coimbra a Viseu "é uma via
absolutamente estruturante e passam lá milhares de carros por dia", disse. O ministro do Planeamento
e das Infraestruturas adiantou que estão a decorrer "estudos de traçado, mais a norte ou mais a sul",
mas também, designadamente, de impacto ambiental, económico e captação de tráfego. "Esperava
que esse tipo de estudos, pelo menos, já tivesse sido feito há muito tempo", afirmou, considerando
"razoavelmente claro que, neste quadro comunitário, a disponibilidade em Bruxelas para a questão
dos investimentos rodoviários é muito limitada". Questionado pela agência Lusa, Pedro Marques
admitiu ainda que será "complexo recuperar, mesmo no próximo ciclo de programação" da União
Europeia, "a possibilidade de financiamento comunitário deste tipo de obras". A propósito, recordou
que "Bruxelas ouviu demasiados atores deste país a dizer que o investimento rodoviário já tinha sido
demasiado e faraónico". "Esta obra irá encontrar as fontes de financiamento", concluiu. O
investimento será assumido na totalidade pelo Estado português, sem que à partida o Governo rejeite
um eventual recurso a privados, uma decisão, disse, que será tomada em função dos estudos em
curso. O Conselho Regional aprovou, por unanimidade, uma proposta do presidente da Câmara de
Viseu, Almeida Henriques, "pela ligação em perfil de autoestrada Coimbra -- Viseu", em substituição
do atual IP3, "e pela ligação em ferrovia Aveiro -- Salamanca". No documento, o autarca do PSD
realçava a necessidade de exercer "pressão conjunta para que se clarifique em definitivo e arranque a
concretização da autoestrada entre Coimbra e Viseu". Foi igualmente reclamado que se "executem
obras de requalificação do IP3 que consubstanciem um plano de melhoria de circulação da via,
devendo o senhor ministro do Planeamento e Infraestruturas determinar um prazo curto e razoável
para a apresentação pela Infraestruturas de Portugal do plano de intervenção e início das obras". Ao
aprovar a proposta de Almeida Henriques, o Conselho Regional exigiu também "saber quando será
executado o projeto da ferrovia, qual o projeto em concreto a realizar, com que prazos, e perceber se
esse será levado a cabo com recurso aos quadros comunitários do Portugal 2020".
Lusa
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O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse hoje que a construção da nova
ligação rodoviária entre Coimbra e Viseu avançará logo que os estudos em curso estejam concluídos.
"É uma obra prioritária para este Governo", declarou Pedro Marques aos jornalistas, em Coimbra,
realçando a importância de construir uma via alternativa ao Itinerário Principal 3 (IP3).
O ministro salientou que a necessidade da futura estrada está "bem alinhada com as prioridades para
o desenvolvimento do país".
Entretanto, "o próprio IP3, como se conhece, não pode ser abandonado", o que levou o Governo a dar
"um sinal positivo" com esse objetivo, ao adjudicar uma intervenção na via, incluindo nos taludes.
Essa obra custará 2,5 milhões de euros e deverá estar "em execução ainda em 2018", segundo Pedro
Marques, que falava no final de uma reunião do Conselho Regional do Centro, em que o socialista João
Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, foi reconduzido nas funções de presidente do
órgão.
A futura ligação de Coimbra a Viseu "é uma via absolutamente estruturante e passam lá milhares de
carros por dia", disse.
O ministro do Planeamento e das Infraestruturas adiantou que estão a decorrer "estudos de traçado,
mais a norte ou mais a sul", mas também, designadamente, de impacto ambiental, económico e
captação de tráfego.
"Esperava que esse tipo de estudos, pelo menos, já tivesse sido feito há muito tempo", afirmou,
considerando "razoavelmente claro que, neste quadro comunitário, a disponibilidade em Bruxelas para
a questão dos investimentos rodoviários é muito limitada".
Questionado pela agência Lusa, Pedro Marques admitiu ainda que será "complexo recuperar, mesmo
no próximo ciclo de programação" da União Europeia, "a possibilidade de financiamento comunitário
deste tipo de obras".
A propósito, recordou que "Bruxelas ouviu demasiados atores deste país a dizer que o investimento
rodoviário já tinha sido demasiado e faraónico".
"Esta obra irá encontrar as fontes de financiamento", concluiu.
O investimento será assumido na totalidade pelo Estado português, sem que à partida o Governo
rejeite um eventual recurso a privados, uma decisão, disse, que será tomada em função dos estudos
em curso.
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O Conselho Regional aprovou, por unanimidade, uma proposta do presidente da Câmara de Viseu,
Almeida Henriques, "pela ligação em perfil de autoestrada Coimbra -- Viseu", em substituição do atual
IP3, "e pela ligação em ferrovia Aveiro -- Salamanca".
No documento, o autarca do PSD realçava a necessidade de exercer "pressão conjunta para que se
clarifique em definitivo e arranque a concretização da autoestrada entre Coimbra e Viseu".
Foi igualmente reclamado que se "executem obras de requalificação do IP3 que consubstanciem um
plano de melhoria de circulação da via, devendo o senhor ministro do Planeamento e Infraestruturas
determinar um prazo curto e razoável para a apresentação pela Infraestruturas de Portugal do plano
de intervenção e início das obras".
Ao aprovar a proposta de Almeida Henriques, o Conselho Regional exigiu também "saber quando será
executado o projeto da ferrovia, qual o projeto em concreto a realizar, com que prazos, e perceber se
esse será levado a cabo com recurso aos quadros comunitários do Portugal 2020".
Lusa
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Taxa de execução dos fundos comunitários ficou "aquém da meta" na Região Centro.
Foto

Adriano Miranda
A taxa de execução de fundos comunitários foi mais baixa que o esperado em 2017. Parte da
explicação pode encontrar-se no "ano complexo", descreve a presidente da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento da Região Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa. Isto é, nos incêndios que afectaram
uma larga mancha da Zona Centro, mas também nas eleições autárquicas.
No final de 2017, a atribuição de verbas no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro fixouse nos 259 milhões de euros, o que significa uma taxa de execução de 12%. "Ficámos aquém da meta
de execução" - que estava fixada em 15% - admite , Ana Abrunhosa, que falava aos jornalistas à
margem da reunião do Conselho da Região Centro (CRC).
No final do encontro que decorreu na manhã desta quarta-feira, em Coimbra, a responsável lembrou
que 50 autarquias "foram afectadas pelos incêndios no último trimestre" e que houve habitações
destruídas em 30 desses municípios.
As autárquicas também destabilizaram a aplicação dos dinheiros da Europa. "Em ano de autárquicas, é
normal que os recursos das autarquias estejam dispersos. Ao contrário do que se possa pensar, não
são anos em que sentimos grande execução das obras", esclarece Ana Abrunhosa. Há casos em que
novos inquilinos nas câmaras signIficam o adiamento de obras, sublinha.
A reunião que serviu para reconduzir o presidente da câmara de Mangualde, João Azevedo, na
presidência do CRC contou com a presença do ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro
Marques e com o secretário de Estado para o Desenvolvimento e Coesão, Nélson de Souza. Foi
também apresentada a Estratégia Nacional para o próximo quadro de fundos comunitários, Portugal
2030. Pedro Marques sublinhou a importância de começar o "debate sobre o futuro do país" e sobre a
época de fundos comunitários.
A presidente da CCDRC explica ainda que a taxa de execução varia conforme "a dinâmica empresarial
de cada região". Por exemplo, Leiria é o distrito do Centro com maior taxa de execução de fundos
comunitários. Isto tem a ver com os "projectos de investimento, que são maioritariamente locais, de
pequena e média dimensão" e que, por norma, são "mais rapidamente executáveis". No outro
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extremo, a região de Aveiro é "caracterizada por grandes investimentos de empresas que vêm de fora
do território", pelo que é normal que a execução seja mais tardia, detalha a responsável.
"Não estávamos à espera que o Portugal 2020 se executasse todo em 2017", ressalva Ana Abrunhosa,
mas concede que era expectável um ritmo de execução superior. "Temos de acelerar. 2018, fruto de
algumas submissões de candidaturas, vai ser um ano marcante na execução", acredita. Tanto que o
ano 2017 terminou com uma taxa de compromisso de 49% dos fundos, o que significa que parte seja
executada neste ano.
Ana Abrunhosa não se quer comprometer com metas específicas para 2018, mas avança que "tudo o
que seja inferior a 30% [de execução] é baixo". "Tenho a certeza que o Governo nos vai impor uma
meta mais ambiciosa", acrescenta.
Camilo Soldado
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Autarcas da região entre Coimbra e Viseu têm vindo a reclamar intervenção na estrada. Ministro diz
que vão arrancar obras de estabilização de taludes.
Foto

MARIO MARQUES
É preciso esperar pela conclusão de um estudo para definir o futuro do Itinerário Principal 3, que liga
Coimbra a Viseu. Esta foi a resposta do ministro do Planeamento e Infra-estruturas, Pedro Marques,
aos autarcas da região Centro, que mais uma vez vieram reclamar a melhoria das condições daquela
via.
Para Pedro Marques é preciso "concretizar os estudos que prepararão a decisão sobre a solução
estrutural para aquela via". Só depois dessa fase é que se poderá avançar para uma empreitada. O
ministro garante que esta é "uma obra prioritária" para este governo, mas salvaguarda que a solução
precisa de ser estudada. Em avaliação estão as hipóteses de traçado, mas também o seu impacto
ambiental e económico.
A avançar, a obra não contará com fundos comunitários, sendo a proveniência do investimento
exclusiva do Orçamento do Estado. "Neste quadro comunitário a disponibilidade para investimento
rodoviário é muito limitado", sustenta.
O ministro do Planeamento e Infra-estruturas falava aos jornalistas no final da reunião do Conselho
Regional do Centro (CRC), em Coimbra, encontro durante o qual o presidente da organização, João
Azevedo, apontava para os "investimento estruturantes" de que a região precisa. O também
presidente do município de Mangualde afirmou que o IP3 "necessita, no mínimo, de investimentos que
aumentem a circulação em segurança". Admitindo que não seja possível avançar com uma autoestrada no imediato, o autarca entende que não se pode "adiar mais a sua requalificação e correcção
sobretudo nos troços onde as questões de circulação em segurança estão em causa".
Pedro Marques considera igualmente que o IP3, nas actuais condições, "não pode ser abandonado" e
lembrou que está em fase de adjudicação uma empreitada de estabilização de taludes daquela via no
valor de dois milhões de euros que "deverá estar em execução no final do primeiro semestre de
2018".
O encontro desta quarta-feira serviu também para reconduzir João Azevedo à frente do CRC e para
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iniciar a discussão sobre próximo quadro comunitário, de 2020 a 2030. Virando o foco para a ferrovia,
o autarca lembrou ainda que a requalificação da Linha da Beira Alta é uma obra importante para a
região centro e para o seu desenvolvimento. Pedro Marques explica que já há pequenas empreitadas a
decorrer no terreno e que "as intervenções com mais impacto terão de ser feitas de forma
concertada". Ou seja, com a reposição do troço ferroviário entre a Covilhã e a Guarda, da Linha da
Beira Baixa, que está a decorrer e deverá estar concluída em 2019.
Camilo Soldado
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Nova ligação de Coimbra a Viseu avançará após conclusão dos estudos - Governo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TSF Online

Data Publicação:

17/01/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a1b28465

2018-01-17 17:55
O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse hoje que a construção da nova
ligação rodoviária entre Coimbra e Viseu avançará logo que os estudos em curso estejam concluídos.
"É uma obra prioritária para este Governo", declarou Pedro Marques aos jornalistas, em Coimbra,
realçando a importância de construir uma via alternativa ao Itinerário Principal 3 (IP3). O ministro
salientou que a necessidade da futura estrada está "bem alinhada com as prioridades para o
desenvolvimento do país". Entretanto, "o próprio IP3, como se conhece, não pode ser abandonado", o
que levou o Governo a dar "um sinal positivo" com esse objetivo, ao adjudicar uma intervenção na
via, incluindo nos taludes. Essa obra custará 2,5 milhões de euros e deverá estar "em execução ainda
em 2018", segundo Pedro Marques, que falava no final de uma reunião do Conselho Regional do
Centro, em que o socialista João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, foi
reconduzido nas funções de presidente do órgão. A futura ligação de Coimbra a Viseu "é uma via
absolutamente estruturante e passam lá milhares de carros por dia", disse. O ministro do Planeamento
e das Infraestruturas adiantou que estão a decorrer "estudos de traçado, mais a norte ou mais a sul",
mas também, designadamente, de impacto ambiental, económico e captação de tráfego. "Esperava
que esse tipo de estudos, pelo menos, já tivesse sido feito há muito tempo", afirmou, considerando
"razoavelmente claro que, neste quadro comunitário, a disponibilidade em Bruxelas para a questão
dos investimentos rodoviários é muito limitada". Questionado pela agência Lusa, Pedro Marques
admitiu ainda que será "complexo recuperar, mesmo no próximo ciclo de programação" da União
Europeia, "a possibilidade de financiamento comunitário deste tipo de obras". A propósito, recordou
que "Bruxelas ouviu demasiados atores deste país a dizer que o investimento rodoviário já tinha sido
demasiado e faraónico". "Esta obra irá encontrar as fontes de financiamento", concluiu. O
investimento será assumido na totalidade pelo Estado português, sem que à partida o Governo rejeite
um eventual recurso a privados, uma decisão, disse, que será tomada em função dos estudos em
curso. O Conselho Regional aprovou, por unanimidade, uma proposta do presidente da Câmara de
Viseu, Almeida Henriques, "pela ligação em perfil de autoestrada Coimbra -- Viseu", em substituição
do atual IP3, "e pela ligação em ferrovia Aveiro -- Salamanca". No documento, o autarca do PSD
realçava a necessidade de exercer "pressão conjunta para que se clarifique em definitivo e arranque a
concretização da autoestrada entre Coimbra e Viseu". Foi igualmente reclamado que se "executem
obras de requalificação do IP3 que consubstanciem um plano de melhoria de circulação da via,
devendo o senhor ministro do Planeamento e Infraestruturas determinar um prazo curto e razoável
para a apresentação pela Infraestruturas de Portugal do plano de intervenção e início das obras". Ao
aprovar a proposta de Almeida Henriques, o Conselho Regional exigiu também "saber quando será
executado o projeto da ferrovia, qual o projeto em concreto a realizar, com que prazos, e perceber se
esse será levado a cabo com recurso aos quadros comunitários do Portugal 2020".
Lusa
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Ministro promete alternativa ao IP3 após conclusão de estudos
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Pedro Marques assume ser "uma obra prioritária para este Governo". Nova ligação de Coimbra a Viseu
não inviabiliza intervenção no IP3
O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse esta quarta-feira que a
construção da nova ligação rodoviária entre Coimbra e Viseu avançará logo que os estudos em curso
estejam concluídos.

É uma obra prioritária para este Governo", declarou Pedro Marques aos jornalistas, em Coimbra,
realçando a importância de construir uma via alternativa ao Itinerário Principal 3 (IP3).
O ministro salientou que a necessidade da futura estrada está "bem alinhada com as prioridades para
o desenvolvimento do país".
2,5 milhões para o IP3
Entretanto, "o próprio IP3, como se conhece, não pode ser abandonado", o que levou o Governo a dar
"um sinal positivo" com esse objetivo, ao adjudicar uma intervenção na via, incluindo nos taludes.
Essa obra custará 2,5 milhões de euros e deverá estar "em execução ainda em 2018", segundo Pedro
Marques, que falava no final de uma reunião do Conselho Regional do Centro, em que o socialista João
Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, foi reconduzido nas funções de presidente do
órgão.
A futura ligação de Coimbra a Viseu "é uma via absolutamente estruturante e passam lá milhares de
carros por dia", disse.
O ministro do Planeamento e das Infraestruturas adiantou que estão a decorrer "estudos de traçado,
mais a norte ou mais a sul", mas também, designadamente, de impacto ambiental, económico e
captação de tráfego.

Esperava que esse tipo de estudos, pelo menos, já tivesse sido feito há muito tempo", afirmou,
considerando "razoavelmente claro que, neste quadro comunitário, a disponibilidade em Bruxelas para
a questão dos investimentos rodoviários é muito limitada".
Questionado pela agência Lusa, Pedro Marques admitiu ainda que será "complexo recuperar, mesmo
no próximo ciclo de programação" da União Europeia, "a possibilidade de financiamento comunitário
deste tipo de obras".
A propósito, recordou que "Bruxelas ouviu demasiados atores deste país a dizer que o investimento
rodoviário já tinha sido demasiado e faraónico".
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Esta obra irá encontrar as fontes de financiamento", concluiu.
O investimento será assumido na totalidade pelo Estado português, sem que à partida o Governo
rejeite um eventual recurso a privados, uma decisão, disse, que será tomada em função dos estudos
em curso.
Autoestrada Coimbra-Viseu
O Conselho Regional aprovou, por unanimidade, uma proposta do presidente da Câmara de Viseu,
Almeida Henriques, "pela ligação em perfil de autoestrada Coimbra - Viseu", em substituição do atual
IP3, "e pela ligação em ferrovia Aveiro - Salamanca".
No documento, o autarca do PSD realçava a necessidade de exercer "pressão conjunta para que se
clarifique em definitivo e arranque a concretização da autoestrada entre Coimbra e Viseu".
Foi igualmente reclamado que se "executem obras de requalificação do IP3 que consubstanciem um
plano de melhoria de circulação da via, devendo o senhor ministro do Planeamento e Infraestruturas
determinar um prazo curto e razoável para a apresentação pela Infraestruturas de Portugal do plano
de intervenção e início das obras".
Ao aprovar a proposta de Almeida Henriques, o Conselho Regional exigiu também "saber quando será
executado o projeto da ferrovia, qual o projeto em concreto a realizar, com que prazos, e perceber se
esse será levado a cabo com recurso aos quadros comunitários do Portugal 2020".
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Presidente da Câmara Municipal de Mangualde reeleito Presidente do Conselho da Região Centro
Carolina Videira
18-01-2018 | fonte: Centro Notícias | imagem: DR
João Azevedo foi reconduzido no cargo, na reunião que aconteceu ontem, no auditório da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), e contou com a presença do Ministro do
Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, bem como do Secretário de Estado para o
Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza.
O autarca mangualdense agradeceu a confiança novamente depositada em si pelos seus pares e
demais conselheiros, enaltecendo também "a amizade e lealdade institucional" de Ana Abrunhosa,
Presidente da CCDRC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro). Fez, ainda,
um "balanço muito positivo" do passado, frisando "com agrado que a CCDRC utiliza este órgão político
de Governação Regional para apresentar projetos estruturantes para a região", dando os exemplos do
projeto regional do Vinho, do Queijo DOP, da Floresta, entre outros. "Nesse contexto agiu com
transparência, ouviu elogios, críticas, mas envolveu os atores da Região", acrescentou.
Além da eleição dos membros do Conselho Regional e do Conselho Económico-Social (CES), nesta
primeira reunião pós-autárquicas foi ainda apresentada a Estratégia Nacional Portugal 2030.
JOÃO AZEVEDO LANÇA DESAFIOS AO CONSELHO REGIONAL
Em relação ao futuro, João Azevedo lançou cinco desafios ao Conselho Regional, salientando o "papel
relevante" do Ministro do Planeamento e Infraestruturas e do Secretário de Estado presentes. Desde
logo a aposta nas empresas, apontando o desequilíbrio da dinâmica empresarial que afeta a região. Os
fundos europeus devem, segundo o Presidente reeleito, ser utilizados "de forma mais adequada à
situação específica dos territórios, das suas pessoas e dos seus recursos".
Um segundo desafio prende-se com as verbas disponíveis para a Educação no Programa Operacional
Regional, "escassas face às necessidades da região". Em terceiro lugar, defende a necessidade de
aumentar as verbas destinadas aos centros urbanos de menor dimensão e sua regeneração urbana.
Um outro apelo de João Azevedo relaciona-se com a necessidade de "participação com autonomia" de
autarquias, universidades, empresas e demais parceiros, numa recusa a "Programas Operacionais
Regionais feitos à mesma medida".
Por fim, salientou "os investimentos estruturantes que são prioridade para a região Centro e em
relação aos quais há unanimidade". É o caso do IP 3, do IC 12, do IC 6 e da Linha da Beira Alta, que
já está em fase de obra.
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Em suma, João Azevedo apela à descentralização, à aproximação das políticas e das soluções às
pessoas e aos seus problemas. Reivindica, também, autonomia para que os municípios da região
Centro possam resolver os problemas de forma integrada, não negando responsabilidades acrescidas,
mas defendendo que tal permitiria trabalhar em prol da melhoria das condições de vida das
populações.
CONSELHO DA REGIÃO E CONSELHO ECONÓMICO-SOCIAL:
MEMBROS ELEITOS
Na lista apresentada por João Azevedo, constam os nomes de Fernando Caçoilo (Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo) e Nuno Moita (Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova) para
as Vice-Presidências. Os lugares de vogal serão ocupados pelos autarcas Raul Castro (Leiria), Diogo
Mateus (Pombal), Paulo Langrouva (Figueira de Castelo Rodrigo) e Rui Ladeira (Vouzela).
Quanto aos representantes no Conselho Económico-Social (CES), também eleitos nesta primeira
reunião pós-autárquicas, os eleitos foram Luís Correia (Castelo Branco), Luís Matias (Penela), Rui
Marqueiro (Mealhada) e Fernando Jorge (Vouzela).
Para João Azevedo, esta lista resulta de um consenso regional. O seu principal objetivo para o futuro
passa por "exigir a afirmação necessária da região, uma região com todas as condições para ser a
melhor em todos os índices de atratividade económica e de qualidade de vida".
18-01-2018
Carolina Videira
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"Mangualde desde o pós-Segunda Guerra Mundial (1953-2015). Estado Novo,
Democracia e Integração Europeia" lançado a 3 de Fevereiro
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Será lançado, a 3 de fevereiro, o livro "Mangualde desde o pós-Segunda Guerra Mundial (1953-2015).
Estado Novo, Democracia e Integração Europeia", uma obra de João Paulo Avelãs Nunes e Marcos
Branco com coordenação de António Tavares. A sessão terá início às 11 horas, no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Mangualde.
A obra é uma monografia historiográfica que pretende contribuir para um melhor conhecimento e para
uma compreensão acrescida da evolução de Mangualde - localidade, concelho e região - nas últimas
décadas do século XX até aos nossos dias. Trata-se de uma proposta que visa reconstituir e
interpretar a história recente de Mangualde que interesse a diversos públicos, mas sem ignorar as
exigências da historiografia que predomina na atualidade nos países com regimes democráticos ou
demoliberais abertos.
A obra é, por isso, um ensaio historiográfico acerca do tempo presente e é, também, uma forma de
comemorar e celebrar Mangualde. É editada pela Câmara Municipal de Mangualde e pela ArqueoHoje.
18 Janeiro, 2018
José Silva
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Projeto DRIVES terá a duração de quatro anos e pretende criar aliança de competências desde a
produção ao pós-venda
Portugal é um dos 11 países da União Europeia que estão a ajudar a formar os futuros trabalhadores
da indústria automóvel. Ao abrigo do projeto DRIVES - Development and Research on Innovative
Vocational Educational Skills, o país recebeu 556 927 euros em financiamento comunitário para
promover ações de formação e educação. O projeto terá a duração de quatro anos e pretende criar
uma aliança de competências que passa pela produção de veículos, fornecedores da indústria, vendas
e serviço pós-venda. Até 2025, a indústria automóvel deverá criar mais de 900 mil postos de trabalho.
"Ciclo de vida de design, materiais avançados, automação e conectividade, eletrificação,
descarbonização, reciclagem e harmonização da cadeia de fornecimento" são as áreas em que haverá
formação, refere Henrique Burnay, sócio da consultora Eupportunity. Pelo menos 1200 pessoas vão
beneficiar desta iniciativa, estejam ou não dentro desta indústria. Universitários, jovens em formação
vocacional e pessoas em requalificação profissional (desempregadas ou não) serão os destinatários
deste programa. As próprias empresas vão ter formação especializada.
A Universidade do Minho, através do centro de investigação Algoritmi, o Instituto Politécnico de Viseu
e a associação sem fins lucrativos Idescom, que vai ajudar a procurar talentos e a apoiar o
recrutamento de mão-de-obra especializada, são os parceiros operacionais portugueses do DRIVES. O
município de Mangualde, a AIMMAP - Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e o
grupo de produção de interiores Antolín são outros dos parceiros.
O DRIVES é liderado pela República Checa e conta com um financiamento total de quatro milhões de
euros da parte do programa comunitário Erasmus+. O projeto foi lançado no âmbito do grupo de
trabalho Gear 2030, da Comissão Europeia, que tem vindo a desenvolver análises e estudos para a
automatização da mobilidade na Europa, especificamente relacionadas com carros conectados e carros
autónomos.
18.01.2018
Diogo Ferreira Nunes
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O reeleito presidente do Conselho Regional, João
Azevedo, indicou ontem a requalificação do IP3 como
um dos desafios do seu mandato. Pedro Marques,
ministro do Planeamento e das Infraestruturas,
reconheceu a importância da intervenção, a qual terá
de ser feita unicamente “com recursos nacionais”

“IP3 é
caso de
emergência
nacional”
Pedro Marques e João Azevedo salientaram a importância da requalificação desta via

111 João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, foi ontem reeleito
presidente do Conselho Regional. O autarca, que é acompanhado na vice-presidência por
Fernando Caçoilo (Ílhavo) e
Nuno Moita (Condeixa-a-Nova), contou com a aprovação da
grande maioria dos elementos
presentes.
Na sua intervenção, e depois
de mostrar a solidariedade da
região para com os municípios
atingidos pelos fogos florestais do ano passado e mais recentemente em Vila Nova da
Rainha, o responsável elegeu
cinco desafios para o período
2018-2022. Em primeiro lugar,
e olhando para a reprograma-

ção do Portugal 2020, a prioridade deverá continuar a ser o
apoio às empresas. “Vivemos
numa região desequilibrada ao
nível desta dinâmica”, afirmou.
Depois, a educação, principalmente porque existem alguns municípios onde ainda é
necessário fazer investimento.
Em terceiro lugar, o reforço
das verbas para a regeneração
urbana dos pequenos centros
urbanos.
Em quarto lugar, “queremos
que a região e os seus atores,
nomeadamente as autarquias,
as empresas as universidades,
tenham uma participação ativa
e tenham uma participação com
autonomia”. E frisou: “recusamos
Programas Operacionais Regio-

nais feitos à mesma medida”.
O mais importante dos desafios é a requalificação do IP3
que, na opinião do autarca, “é
um caso de emergência nacional”. “Necessita, no mínimo, de
investimentos que aumentem a
circulação em segurança”, frisou.
Na área da mobilidade, é vital a
requalificação “cada vez mais
urgente” da Linha da Beira Alta,
de forma a “que os nossos portos
não percam competitividade e se
queremos de forma séria atrair
investimentos para a região”.
Obra prioritária
Pedro Marques garantiu que
a requalificação da via é uma
“prioridade” deste Governo,
apesar de ter lamentado que até

agora nunca tenham sido feitos
“os estudos da solução estrutural
para aquela via”.
Neste momento, e enquanto
não é possível avançar com a solução final para a futura decisão,
está em fase de adjudicação um
investimento de 2,5 milhões de
euros “para obras prioritárias em
taludes que estão a criar condições de insegurança”. Após o visto do Tribunal de Contas, é previsível que a intervenção arranque
no primeiro semestre deste ano.
“É um sinal que damos de que
não queremos abandonar esta
via”, afirmou o governante.
Sobre a futura ligação, o ministro não se quis alongar muito,
pois caberá aos autores do estudo definir “o melhor traçado, o

impacte ambiental e os custos
económicos”. É que, como fez
questão de lembrar, esta terá de
ser uma obra paga pelo Orçamento de Estado. É que quem
negociou o atual quadro comunitário disse a Bruxelas que “os
investimentos rodoviários têm
prioridade negativa para o crescimento do país”. “Recuperar no
próximo ciclo de programação a
possibilidade de financiamento
comunitário é complexo”, disse.
Quanto à Linha da Beira Alta,
a requalificação também é para
avançar, mas primeiro é preciso requalificar o troço CovilhãGuarda (Linha da Beira Baixa),
de forma a poder avançar com
esta intervenção.
| António Alves

“Temos de acelerar a execução dos projetos”, pede Ana Abrunhosa
DB-Luís Carregã

111 A presidente da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
(CCDRC), Ana Abrunhosa, mostrou-se ontem
preocupada com o atual
“quadro de desempenho”
do Programa Operacional Regional (POR) Centro. Na intervenção feita
durante o Conselho Regional, e que serviu para
fazer um balanço da aplicação deste programa até
31 de dezembro de 2017,
a responsável divulgou
que, ao nível das taxas de
compromisso e execução, a região apresenta,
respetivamente, menos
sete pontos percentuais

Presidente da CCDRC fez balanço do Centro 2020

e menos três pontos percentuais da meta traçada
pela instituição.
Apesar desta diferença,
a presidente da CCDRC

acredita que 2018 inverterá esta tendência e que
pode resultar do facto
de, no último semestre,
terem decorrido eleições

autárquicas e metade dos
municípios “foram afetados por incêndios”, o que
teve “um impacto terrível
no trabalho desenvolvido pelas autarquias”.
Segundo Ana Abrunhosa, as causas destes
valores passam pelos
“mapeamentos, estratégias dos pactos, estratégias Plano Estratégico
d e D e s e nv o l v i m e n t o
Urbano (PEDU) e Planos de Ação de Regeneração Urbana (PARU),
avaliação “ex ante”
dos Incentivos Financeiros (IF) e as aprovações quase inexistentes
no eixo seis (eficiência
energética)”.

Os riscos desta situação podem levar a uma
“baixa utilização de
IF, baixa execução dos
municípios, baixa procura de Fundos Sociais
Europeus por parte
das empresas, Fundos
Sociais Europeus sem
utilização no eixo dois
Educação e áreas do
Programa Operacional
(PO) sem avisos”.
Perante este cenário,
a palavra de ordem é
“acelerar a execução dos
projetos” que já têm financiamento garantido.
Ao nível da territorialização das políticas, o
destaque vai para as regiões de Leiria e Aveiro, as

quais apresentam maior
fundo per capita, devido
à aprovação dos sistemas
de incentivo às empresas. Relativamente ao investimento empresarial
(Centro 2020 e Compete
2020), já foram aprovados 3.470 projetos que representam 2.438 milhões
de euros de investimento
elegível e 1.284 milhões
de euros de fundo atribuído. Tal como aconteceu
anteriormente, também
Aveiro e Leiria lideram,
respetivamente, com 33,8
por cento e 19 por cento.
A Região de Coimbra está
em quarto lugar no quadro apresentado por Ana
Abrunhosa. A. A.

Página 116

18-01-2018

72 294

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,20 x 14,73 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2
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Programa de Carnaval conta com orçamento
de 110 mil euros e assume-se como um dos
mais animados do país >Pág 8
QUINTA
18 jan. 2018
0,70 € (iva incluído)
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numa história
A celebrar o seu dia fundacional,
a
XVI, mas que começou
que remonta ao século em 1918, a Faculdade
escrever-se concretamente de Coimbra afirma
de Farmácia da Universidade Hoje, a partir das
a sua aposta na investigação.
assinala a data com
14H30, uma sessão solene
da FCT, Paulo
uma conferência pelo presidente aos melhores
Ferrão, a entrega de distinções
exposição.
uma
de
alunos e a inauguração
pedido à UC, duas
Francisco Veiga deixa, num espaço e meios”
“mais
condições estratégicas:

DB-Luís Carregã

Reeleito presidente do Conselho Regional, João Azevedo traçou prioridades para a região, destacando a necessidade de requalificar o IP3.
O ministro Pedro Marques afirmou que vão começar obras de requalificação, mas pouco adiantou sobre a nova via prevista >Pág 4
DB-Luís Carregã

Penacova
Município junta
maiores empresários
do concelho > Pag 9

Coimbra Obras
de 12,5 milhões na
ETAR do Choupal vão
mesmo avançar >Pág 5

Coimbra Universidade
assume projeto
pioneiro em
empreendedorismo >Pág 7

Condeixa-a-Nova
Rede de Cidades
Romanas do Atlântico
assinada na FITUR >Pág 10

a nossa opinião, hoje,
no Diário As Beiras

Rudyard
Kipling

José Fernando
Correia

Espetadores
de Coimbra
batem recorde
da 2.ª Liga
No último sábado, mais de seis
mil adeptos bateram o recorde
de assistência nos jogos da
prova. Briosa lidera a média
de espetadores > Pag 11

Francisco
Queirós

Para quando a
reabilitação da Escola
Secundária José Falcão?

Liga Portugal

Ivo
Reis

O Serviço Nacional
de Saúde vai nu!

Promessas
Paulo
Almeida
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FOTO DB/LUÍS CARREGÃ
João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, foi ontem reeleito presidente do
Conselho Regional. O autarca, que é acompanhado na vice-presidência por Fernando Caçoilo (Ílhavo)
e Nuno Moita (Condeixa-a-Nova), contou com a aprovação da grande maioria dos elementos
presentes.
Na sua intervenção, e depois de mostrar a solidariedade da região para com os municípios atingidos
pelos fogos florestais do ano passado e mais recentemente em Vila Nova da Rainha, o responsável
elegeu cinco desafios para o período 2018-2022. Em primeiro lugar, e olhando para a reprogramação
do Portugal 2020, a prioridade deverá continuar a ser o apoio às empresas. "Vivemos numa região
desequilibrada ao nível desta dinâmica", afirmou.
Depois, a educação, principalmente porque existem alguns municípios onde ainda é necessário fazer
investimento. Em terceiro lugar, o reforço das verbas para a regeneração urbana dos pequenos
centros urbanos.
Em quarto lugar, "queremos que a região e os seus atores, nomeadamente as autarquias, as
empresas as universidades, tenham uma participação ativa e tenham uma participação com
autonomia". E frisou: "recusamos Programas Operacionais Regionais feitos à mesma medida".
Toda a informação na edição impressa de hoje, 18 de janeiro, do DIÁRIO AS BEIRAS
18 Janeiro, 2018 at 10:42
António Alves
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O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, reafirmou ontem em Coimbra o
propósito do Governo avançar com uma nova ligação entre Viseu e Coimbra, mas não se
comprometeu com prazos, uma vez que a obra só pode ser feita com estudos que não estavam feitos
. E é nesse fase que o processo se encontra actualmente. Mais, o ministro mostrou-se surpreendido
com o facto desse tipo de estudos não terem sido feitos há mais tempo .
Aos jornalistas, já depois da primeira reunião do Conselho Regional pós-autárquicas - e na qual o
autarca de Mangualde, João Azevedo, foi reconduzido na presidência, o governante garantiu não ter
estado na região para lançar mais primeiras pedras da futura ligação.
Leia a notícia completa na edição em papel.

Página 119

A120

ID: 73164402

18-01-2018

Meio: Imprensa

Pág: 5

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 20,88 x 24,35 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

Vai haver alternativa ao IP3
mas ainda não se sabe quando
Ministro comprometeu-se com uma obra “estruturante” para a região mas diz que a solução
será anunciada quando os vários estudos estiverem concluídos
FIGUEIREDO

mento da nova ligação, que
não virá da Europa. «É para
mim razoavelmente claro que
neste quadro comunitário a
disponibilidade em Bruxelas
para a questão dos investimentos rodoviários é muito limitada», e mesmo no novo ciclo
de fundos é uma «questão
complexa». «Bruxelas ouviu
durante demasiado tempo os
actores deste país dizerem que
o investimento rodoviário já tinha sido demasiado. Isso tem
consequências», observou.

Paulo Cardantas
O ministro do Planeamento e
das Infraestruturas, Pedro
Marques, reafirmou ontem em
Coimbra o propósito do Governo avançar com uma nova
ligação entre Viseu e Coimbra,
mas não se comprometeu com
prazos, uma vez que «a obra
só pode ser feita com estudos
que não estavam feitos». E é
nesse fase que o processo se
encontra actualmente. Mais, o
ministro mostrou-se surpreendido com o facto desse tipo de
estudos «não terem sido feitos
há mais tempo».
Aos jornalistas, já depois da
primeira reunião do Conselho
Regional pós-autárquicas – e
na qual o autarca de Mangualde, João Azevedo, foi reconduzido na presidência, o
governante garantiu não ter estado na região para «lançar
mais primeiras pedras» da futura ligação.
«Não vim aqui outra vez fazer promessas. Não vim prometer lançar mais primeiras
pedras, já foram muitas ao
longo de vários ciclos políticos,
e não vou por aí», começou por
esclarecer, reforçando a necessidade de esperar pela conclusão dos vários estudos para
«tomar uma decisão estrutural». «Estamos passo a passo a
criar condições para um investimento importante», garantiu.
Neste momento, precisou
Pedro Marques, «está a ser
analisado se o traçado mais
viável é a norte ou a sul, os respectivos impactes ambientais,
económicos, em termos de trá-

Ministro Pedro Marques garantiu aos autarcas da região que o IP3 “é uma prioridade do Governo”

fego, é tudo isso que tem que
estar a ser estudado» e que no
fundo é o «básico» para se
avançar com um «investimento importante».
Pedro Marques disse ter deixado aos autarcas da região
um «sinal positivo» quanto à

requalificação do actual traçado. «A via actual, onde passam dezenas de milhares de
viaturas por dia, não pode ser
abandonada. Temos uma empreitada em fase de adjudicação, no valor de 2.5 milhões de
euros, para taludes com con-

dições de segurança débeis e
que determinaram já há muitos anos o corte de algumas
faixas, nomeadamente em Penacova, uma das zonas mais
críticas do IP3», explicou.
Menos dúvidas parecem
existir quanto ao financia-

Ministro convidado para uma viagem no IP3
Também ontem o Diário de
Coimbra teve acesso a uma
carta enviada pelos autarcas de Coimbra e Viseu ao
ministro Pedro Marques, na
qual este é convidado a fazer a viagem entre as duas
capitais de distrito pelo IP3,
para ver in loco os problemas de segurança que a via
apresenta.
Manuel Machado e Almeida

Henriques destacam os
«elevados níveis de sinistralidade e constante e crescente degradação» da via e
apesar das várias soluções
apresentadas, «nenhum
dos projectos avançou e
a situação insustentável
mantém-se».
Os autarcas lembram que,
«fruto da consciência generalizada sobre a inadequa-

ção daquele troço às necessidades das regiões», ao volume de tráfego e à sinistralidade registada, ao longo
dos últimos 15 anos foram
apresentados «vários planos para a sua substituição
por uma auto-estrada».
«Nenhum dos projectos
avançou e a situação insustentável mantém-se»,
sublinham.|

Moção aprovada
por unanimidade
Durante a reunião do Conselho Regional foi aprovada,
por unanimidade, uma proposta do presidente da Câmara
de Viseu, Almeida Henriques,
«pela ligação em perfil de autoestrada Coimbra -Viseu», em
substituição do actual IP3, «e
pela ligação em ferrovia Aveiro
–Salamanca».
No documento, o autarca do
PSD realçava a necessidade de
exercer «pressão conjunta para
que se clarifique em definitivo
e arranque a concretização da
auto-estrada entre Coimbra e
Viseu».
Foi igualmente reclamado
que se «executem obras de requalificação do IP3 que consubstanciem um plano de melhoria de circulação da via, devendo o senhor ministro do
Planeamento e Infraestruturas
determinar um prazo curto e
razoável para a apresentação
pela Infraestruturas de Portugal do plano de intervenção e
início das obras».|
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DiáriodeCoimbra

Cooperativa
Agrícola
da Tocha

Fundador Adriano Lucas (1883-1950) | Director “in memoriam” Adriano Lucas (1925-2011) | Director Adriano Callé Lucas

Académica volta a
contar com Fernando
Alexandre Futebol | P23

Instalações da Faculdade de Farmácia têm menos
de 10 anos mas já são insuficientes Universidade de Coimbra | P2 e 3

ALTERNATIVA AO IP3
É GARANTIDA MAS FICA
À ESPERA DE ESTUDOS

Explorer Space UC
ajuda a potenciar
ideias de 21
empreendedores
Inovação | P28

Condeixa integra
Rede de Cidades
Romanas do
Atlântico
Turismo | P17

Convidado por autarcas para uma viagem na ligação entre Coimbra e Viseu, o ministro Pedro
Marques comprometeu-se ontem com uma obra que é “estruturante” para a região” Página 5
BELA COUTINHO

Negócios e
direitos humanos
em diálogo
Nova instituição | P8

Carnaval dal
Figueira prometel
grande “reinação”l
Sérgio Rossi e Lúcia Costa são os reis da festa, apresentada ontem. Organização conta reunir um milhar
de figurantes, num Carnaval com um orçamento de 110 mil euros Página 14

5

Escavações
descobrem mais
uma cisterna
Castelo de Montemor | P12
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O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, reafirmou ontem em Coimbra o
propósito do Governo avançar com uma nova ligação entre Viseu e Coimbra, mas não se
comprometeu com prazos, uma vez que a obra só pode ser feita com estudos que não estavam feitos
. E é nesse fase que o processo se encontra actualmente. Mais, o ministro mostrou-se surpreendido
com o facto desse tipo de estudos não terem sido feitos há mais tempo . Aos jornalistas, já depois da
primeira reunião do Conselho Regional pós-autárquicas - e na qual o autarca de Mangualde, João
Azevedo, foi reconduzido na presidência, o governante garantiu não ter estado na região para lançar
mais primeiras pedras da futura ligação.
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Vai haver alternativa ao IP3
mas ainda não se sabe quando
Coimbra comprometeu-se com uma obra “estruturante” para a região mas diz que a solução será anunciada quando os vários estudos estiverem concluídos
Paulo Cardantas
O ministro do Planeamento e
das Infraestruturas, Pedro
Marques, reafirmou ontem em
Coimbra o propósito do Governo avançar com uma nova
ligação entre Viseu e Coimbra,
mas não se comprometeu com
prazos, uma vez que “a obra só
pode ser feita com estudos que
não estavam feitos”. E é nesse
fase que o processo se encontra actualmente. Mais, o ministro mostrou-se surpreendido
com o facto esse tipo de estudos “não terem sido feitos há
mais tempo”.
Aos jornalistas, já depois da
primeira reunião do Conselho
Regional pós-autárquicas – e
na qual o autarca de Mangualde, João Azevedo, foi reconduzido na presidência, o
governante garantiu não ter estado na região para “lançar
mais primeiras pedras” da futura ligação.
“Não vim aqui outra vez fa-

zer promessas. Não vim prometer lançar mais primeiras
pedras, já foram muitas ao
longo de vários ciclos políticos,
e não vou por aí”, começou por
esclarecer, reforçando a necessidade de esperar pela conclusão dos vários estudos para
“tomar uma decisão estrutural”. “Estamos passo a passo a
criar condições para um investimento importante”, garantiu.
Neste momento, precisou
Pedro Marques, “está a ser analisado se o traçado mais viável
é a norte ou a sul, os respectivos
impactes ambientais, económicos, em termos de tráfego, é
tudo isso que tem que está a
ser estudado” e que no fundo é
o “básico”para se avançar com
um “investimento importante”.
Pedro Marques disse ter deixado aos autarcas da região
um “sinal positivo” quanto à
requalificação do actual traçado. “A via actual, onde passam dezenas de milhares de
viaturas por dia, não pode ser

FIGUEIREDO

Ministro não quis fazer promessas

abandonada. Temos uma empreitada em fase de adjudicação, no valor de 2.5 milhões de
euros, para taludes com condições de segurança débeis e
que determinaram já há muitos anos o corte de algumas
faixas, nomeadamente em Penacova, uma das zonas mais
críticas do IP3”, explicou.
Menos dúvidas parecem
existir quanto ao financia-

mento da nova ligação, que
não virá da Europa. “É para
mim razoavelmente claro que
neste quadro comunitário a
disponibilidade em Bruxelas
para a questão dos investimentos rodoviários é muito limitada”, e mesmo no novo ciclo
de fundos é uma “questão
complexa”. “Bruxelas ouviu
durante demasiado tempo os
actores deste país dizerem que

o investimento rodoviário já tinha sido demasiado. Isso tem
consequências”, observou.
Moção aprovada
por unanimidade
Durante a reunião do Conselho Regional foi aprovada,
por unanimidade, uma proposta do presidente da Câmara
de Viseu, Almeida Henriques,
“pela ligação em perfil de autoestrada Coimbra-Viseu”, em
substituição do actual IP3, “e
pela ligação em ferrovia Aveiro
–Salamanca”.
No documento, o autarca do
PSD realçava a necessidade de
exercer “pressão conjunta para
que se clarifique em definitivo
e arranque a concretização da
auto-estrada entre Coimbra e
Viseu”.
Foi igualmente reclamado
que se “executem obras de requalificação do IP3 que consubstanciem um plano de melhoria de circulação da via, devendo o senhor ministro do

Planeamento e Infraestruturas
determinar um prazo curto e
razoável para a apresentação
pela Infraestruturas de Portugal do plano de intervenção e
início das obras”.
Ministro convidado
para uma viagem no IP3
Também ontem o nosso jornal teve acesso a uma carta enviada pelos autarcas de Coimbra e Viseu ao ministro Pedro
Marques, na qual este é convidado a fazer a viagem entre as
duas capitais de distrito pelo
IP3, para ver 'in loco' os problemas de segurança que a via
apresenta.
Manuel Machado e Almeida
Henriques destacam os “elevados níveis de sinistralidade
e constante e crescente degradação” da via e apesar das várias soluções apresentadas,
“nenhum dos projectos avançou e a situação insustentável
mantém-se”.
Os autarcas lembram que,
“fruto da consciência generalizada sobre a inadequação daquele troço às necessidades
das regiões”, ao volume de tráfego e à sinistralidade registada, ao longo dos últimos 15
anos foram apresentados “vários planos para a sua substituição por uma auto-estrada”.
“Nenhum dos projectos
avançou e a situação insustentável mantém-se”, sublinham.|
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APROVADA PRIMEIRA UNIDADE
DE CUIDADOS PALIATIVOS
Hospital de Alcobaça vai ter a primeira unidade de cuidados paliativos do distrito. Centro Hospitalar de Leiria já recebeu a aprovação, num investimento superior a 472 mil euros. Serviço, com 12 camas, vai colmatar “grave falta de resposta” na área Página 7
LUÍS FILIPE COITO

Castelo de Leiria
lidera visitas

Escola aguarda há
anos por remoção
de amianto
Pombal | P10

Marionetas
dominam palco com
três espectáculos
Domingo, em Leiria | P11-12
DR

Revolta vidreira
de 1934 volta
a ser lembrada
Espaços museológicos do município de Leiria receberam mais de 150 mil visitantes em 2017. Número representa
um crescimento de 15% e Castelo lidera com 84.694 entradas, mais de metade do total de visitantes Página 3

Nova associação Xadrez: o mais
promete para
jovem campeão
“agitar Leiria”
de sempre
Chama-se ‘Asteriscos’ e tem por objectivo “agitar Leiria” ao nível físico
e mental. Nova associação iniciou a
actividade esta semana e tem vários programas na 'manga'. Pág. 2

Leiriense Miguel Simões, de 13 anos,
dos Corvos do Lis, tornou-se o mais
jovem xadrezista de sempre do distrito a conquistar o título de Campeão Distrital Absoluto. Pág. 17

DR

Porto de Mós
vai ter escola
de ciclismo

Marinha Grande | P9

Ministro promete
alternativa ao IP3
mas não avança
com prazos
Coimbra | P15

Desporto | P16

Despiste provoca
um ferido grave
Leiria | P4
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O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, reafirmou ontem em Coimbra o
propósito do Governo avançar com uma nova ligação entre Viseu e Coimbra, mas não se
comprometeu com prazos, uma vez que a obra só pode ser feita com estudos que não estavam feitos
. E é nesse fase que o processo se encontra actualmente. Mais, o ministro mostrou-se surpreendido
com o facto desse tipo de estudos não terem sido feitos há mais tempo .
Aos jornalistas, já depois da primeira reunião do Conselho Regional pós-autárquicas - e na qual o
autarca de Mangualde, João Azevedo, foi reconduzido na presidência, o governante garantiu não ter
estado na região para lançar mais primeiras pedras da futura ligação.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Portugal ganha
600 mil euros
para formar
operários do futuro
FORMAÇÃO Projeto DRIVES
terá a duração de quatro
anos e pretende criar aliança
de competências desde
a produção ao pós-venda

A fábrica de Mangualde recebeu um investimento de 50 milhões para se preparar para a produção do novo ligeiro de mercadorias

PSA já produz K9 em Mangualde.
Vai contratar mais 225 pessoas
Automóvel. Fábrica do grupo francês antecipa para abril arranque do terceiro turno de laboração,
que vai permitir montar mais cem carros por dia. 2017 foi melhor ano de produção desde 2014
DIOGO FERREIRA NUNES
e ILIDIA PINTO

A PSA de Mangualde começou já a
produzir o IC9, o novo ligeiro de
mercadorias que estará à venda a
partir do início de 2019. As primeiras unidades em pré-séries do novo
modelo já estão a sair da fábrica do
distrito de Viseu; a produção em série está prevista para o segundo semestre do ano. Ao mesmo tempo, a
fábrica portuguesa do grupo liderado por CarlosTavares, que engloba
as marcas Citroën, Peugeot e Opel,
vai assegurar o final da montagem
dos veículos comerciais ligeiros
Peugeot Partner e Citroën Berlingo.
Isto vai obrigar a empresa a antecipar a criação de um terceiro turno
de laboração, com a contratação de
225 pessoas, o que só estava previsto para o final deste ano.
-Ibmos sempre vários cenários a
médio prazo. Este [da antecipação
do terceiro turno] era um dos nossos melhores cenários que já estava
em estudo", refere ao DN/Dinheiro
Vivo fonte oficial da PSA Mangual-

de. A fábrica vai passar a produzir
300 carros por dia a partir de abril,
sendo certo que o novo turno assegura uma "produção suplementar"
de cem unidades ao dia. Em cada
um dos outros turnos são produzidos 114 carros por dia, residindo a
diferença no facto de o terceiro turno ser uma hora mais curto.
O Grupo PSA dá conta que o
processo de recrutamento, destinado a contratar operacionais e
trabalhadores para funções de
apoio, está já em marcha. "Este é
mais um passo importante do
Mangualde 2020, projeto com o
qual a empresa está a consolidar o
seu futuro. Este novo projeto baseia-se na transformação da fábrica, mais renovada e com um novo
produto, com um processo mais
moderno, eficiente e ergonómico,
a pensar no bem-estar dos colaboradores e adaptado às exigências e
oportunidades da indústria 4.0",
destaca José Maria Castro Covelo,
diretor da empresa de Mangualde.
Mas a laboração em três turnos
só está garantida até ao final da
produção dos Peugeot Partner e Ci-

PREVISÃO

Vendas de carros
desacataram
•As vendas de carros, depois de um forte crescimento de quase 8% em
2017, deverão desacelerar
neste ano, prevendo-se um
aumento de apenas 3,1%,
refletindo o esperado arrefecimento da economia.
Mesmo assim é muito
acima da média da União
Europeia, onde a subida
das vendas não deverá ultrapassar 0,3%, de acordo
como Observador Cetelem
Automóvel 2018. "Portugal
é um dos países europeus
onde o setor automóvel demonstra maior vitalidade.
Vamos ter a terceira maior
taxa de crescimento, atrás
da Itália (4%) e da França
(3,8%)", lembra Pedro
Ferreira, diretor automóvel
do Cetelem.

troën Berlingo. "A sua continuação
dependerá essencialmente da resposta dos mercados ao novo modelo." 01(9, que será produzido de
forma partilhada com a unidade da
PSA em Vigo, destina-se a abastecer os mercados português, espanhol, francês, italiano e turco. Segundo os jornais espanhóis, a produção do K9 será de mais de 260
mil unidades em 2018, número
que subirá acima das 350 mil no
próximo ano.
Para se preparar para a produção do IC9, a empresa de Mangualde recebeu de 50 milhões de euros,
verba destinada ao investimento
global na "industrialização do carro" e à "transformação da fábrica".
Um valor apoiado por fundos comunitários- foi um dos primeiros
projetos a beneficiar do Portugal
2020 - e anunciado em junho de
2015. Na altura, a PSA Mangualde
destacava que o lançamento da
produção do IC9, veículos de nova
geração, estava associado à"ambição de aumentar o número de fornecedores nacionais da fábrica de
Mangualde".

Portugal é um dos 11 países da
União Europeia que estão a ajudar
a formar os futuros trabalhadores
da indústria automóvel. Ao abrigo
do projeto DRIVES- Development
and Research on InnovativeVocational Educational Skills, o país recebeu 556 927 euros em financiamento comunitário para promover
ações de formação e educação. O
projeto terá a duração de quatro
anos e pretende criar uma aliança
de competências que passa pela
produção de veículos, fornecedores da indústria, vendas e serviço
pós-venda. Até 2025, a indústria
automóvel deverá criar mais de 900
mil postos de trabalho.
"Ciclo de vida de design, materiais avançados, automação e conectividade, eletrificação, descarbonização, reciclagem e harmonização da cadeia de fornecimento"
são as áreas em que haverá formação, refere Henrique Bumay, sócio
da consultora Eupportunity. Pelo
menos 1200 pessoas vão beneficiar
desta iniciativa, estejam ou não
dentro desta indústria. Universitários, jovens em formação vocacional e pessoas em requalificação
profissional (desempregadas ou
não) serão os destinatários deste
programa. As próprias empresas
vão ter formação especializada.
A Universidade do Minho, através do centro de investigação Algoritmi, o Instituto Politécnico deViseu e a associação sem fins lucrativos 'descai% que vai ajudar a
procurar talentos e a apoiar o recrutamentode mão-de-obra especializada, são os parceiros operacionais
portugueses do DRIVES. O município de Mangualde, a AIMMAP -Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e o grupo de
produção de interiores Antolín são
outros dos parceiros.
O DRIVES é liderado pela República Checa e conta com um financiamento total de quatro milhões
de euros da parte do programa comuhitário Erasmus+. O projeto foi
lançado no âmbito do grupo de trabalho Gear 2030, da Comissão Europeia, que tem vindo a desenvolver análises e estudos para a automatização da mobilidade na
Europa, especificamente relacionadas com carros conectados e
carros autónomos.
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Aldeia de Espinho
vai ter um novo largo para
bem-estar da população
Mangualde O projecto de intervenção junta a Câmara Municipal e a Junta de
Freguesia de Espinho e conta com a generosidade dos proprietários que
cederam casas afectadas pelos incendios
DR

MANGUALDE A aldeia de Vila
Nova de Espinho vai ter um
novo espaço central que permite “criar” uma nova área de
convívo para a população local. Um novo largo que também irá permitir criar uma
nova centralidade na freguesia.
João Azevedo, presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, esteve no centro da aldeia de Vila Nova de Espinho
onde será construído um novo
largo. Recorde-se que esta aldeia foi uma das mais atingidas no concelho pelas chamas dos incêndios registados
nos dias 15 e 16 de Outubro do
ano passado.
Acompanhado de António
Monteiro, presidente da Junta
de Freguesia de Espinho, o au-

João Azevedo e António Monteiro, presidente da junta

tarca visitou as obras de limpeza e regeneração do local,
onde as casas devolutas afectadas pelos incêndios, e que
constituem um verdadeiro perigo para a população, estão a
ser demolidas.
Esta é uma intervenção conjunta da Câmara Municipal de
Mangualde e da Junta de Freguesia de Espinho e que, “graças à generosidade dos proprietários, que cederam estas
habitações para domínio público”, permitirá construir um
novo largo que pode ser utilizado por todos os moradores
e visitantes.
A freguesia é composta pelas
aldeias de Água Levada, Gandufe, Outeiro de Espinho, Póvoa de Espinho e Vila Nova de
Espinho|
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João Azevedo define cinco prioridades
e desafios para o Conselho da Região
Posse Atenção às empresas, as verbas para a Educação e para os centros urbanos de menor dimensão, uma participação
conjunta na recusa de de programas operacionais feitos à mesma medida e os investimentos nas rodovias e ferrovias
FIGUEIREDO

João Azevedo, presidente reeleito do Conselho da Região
lançou cinco desafios que considera fundamentais para a região Centro, ao órgãos a que
continua a presidir.
Desde logo a aposta nas empresas, apontando o desequilíbrio da dinâmica empresarial
que afecta a região. Os fundos
europeus devem, segundo o
presidente da Câmara de Mangualde, ser utilizados “de forma
mais adequada à situação específica dos territórios, das
suas pessoas e dos seus recursos”.
Um segundo desafio prendese com as verbas disponíveis
para a Educação no Programa
Operacional Regional, “escassas face às necessidades da região”. Em terceiro lugar, defende a necessidade de aumentar as verbas destinadas aos
centros urbanos de menor dimensão e sua regeneração ur-

Governante , em resposta aos autarcas, garantiu que vai haver uma alternativa ao IP3

bana. Um outro apelo de João
Azevedo relaciona-se com
a necessidade de “participação
com autonomia”de autarquias,
universidades, empresas e demais parceiros, numa recusa a
“Programas Operacionais Regionais feitos à mesma medida”. Por fim, o autarca salientou “os investimentos estruturantes que são prioridade para
a região Centro e em relação
aos quais há unanimidade”. É
o caso do IP 3, do IC 12, do IC 6
e da Linha da Beira Alta, que já
está em fase de obra.
Em suma, João Azevedo
apela à descentralização, à
aproximação das políticas e
das soluções às pessoas e aos
seus problemas. Reivindica,
também, autonomia para que
os municípios da região Centro
possam resolver os problemas
de forma integrada, não negando
responsabilidades
acrescidas, mas defendendo

que tal permitiria trabalhar em
prol da melhoria das condições
de vida das populações.
Agradecendo, igualmente, a
confiança novamente depositada em si pelos seus pares e
demais conselheiros, enaltecendo também “a amizade e
lealdade institucional” de Ana
Abrunhosa, presidente da
CCDRC entro, João Azevedo
fez, ainda, um “balanço muito
positivo” do passado, frisando
“com agrado que a CCDRC utiliza este órgão político de governação regional para apresentar projectos estruturantes
para a região”.
E exemplos, como fez questão se apontar, não faltam
como é o caso do projecto regional do Vinho, do Queijo
DOP, da Floresta, entre outros.
“Nesse contexto agiu com
transparência, ouviu elogios,
críticas, mas envolveu os atores da Região”, acrescentou.

Os eleitos para
Conselho da Região
e Conselho Económico

Fernando Caçoilo (presidente
da Câmara de Ílhavo) e Nuno
Moita (presidente da Câmara
de Condeixa-a-Nova) para as
vice-presidências. Os lugares
de vogal serão ocupados pelos
autarcas Raul Castro (Leiria),
Diogo Mateus (Pombal), Paulo
Langrouva (Figueira de Castelo
Rodrigo) e Rui Ladeira (Vouzela).Quanto aos representantes no Conselho EconómicoSocial (CES), também eleitos
nesta primeira reunião pós-au-

tárquicas, os eleitos foram Luís
Correia (Castelo Branco), Luís
Matias (Penela), Rui Marqueiro
(Mealhada) e Fernando Jorge
(Vouzela). Para João Azevedo,
esta lista resulta de um consenso regional. O seu principal
objectivo para o futuro passa
por “exigir a afirmação necessária da região, uma região
com todas as condições para
ser a melhor em todos os índices de atratividade económica
e de qualidade de vida”.|
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Comerciantes querem Feira de S. Mateus
a começar em finais de Agosto
Câmara garante que calendário contribui para o sucesso | P4

Meio: Imprensa

Sobe para nove o número de vítimas
do incêndio em Tondela Associação | P8 e 9

OBRAS NO IP3 PODERÃO
AVANÇAR AINDA ESTE ANO
Resposta no dia em que autarcas de Coimbra e Viseu desafiaram o ministro a fazer a viagem por este itinerário

P3
FIGUEIREDO

“Viseu Rural 2.0”
é evento oficial
em ano europeu
Património Cultural | P2

Alertar para riscos
na condução de
máquinas agrícolas
S. João da Pesqueira | P7

Prioridade para
a prevenção
dos incêndios

“Há investimentosl
estruturantes quel
têm que ser feitos
na região”l

Vila Nova de Paiva | P10

Região Centro deve
reinventar floresta
Incêndios | P10

PSA avança com
3.º turno em Abril
Mangualde | P16

Afonso Vilela é
rei do Carnaval
Figueiró dos Vinhos | P11

Autarca de Mangualde definiu, na tomada de posse, cinco desafios para o Conselho da Região Página 20
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O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, reafirmou ontem em Coimbra o
propósito do Governo avançar com uma nova ligação entre Viseu e Coimbra, mas não se
comprometeu com prazos, uma vez que a obra só pode ser feita com estudos que não estavam feitos
. E é nesse fase que o processo se encontra actualmente. Mais, o ministro mostrou-se surpreendido
com o facto desse tipo de estudos não terem sido feitos há mais tempo .
Aos jornalistas, já depois da primeira reunião do Conselho Regional pós-autárquicas - e na qual o
autarca de Mangualde, João Azevedo, foi reconduzido na presidência, o governante garantiu não ter
estado na região para lançar mais primeiras pedras da futura ligação.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Motoclube cria albergue para peregrinos
de Fátima e de Santiago de Compostela
O Motoclube de Mangualde acaba de inaugurar um albergue destinado aos peregrinos que rumam a Fátima ou a
Santiago de Compostela. Com
esta nova infraestrutura a direção do Motoclube entende
que os peregrinos já dispõem
no concelho de “um apoio à
sua jornada”.
“Hoje podemos dizer que
em Mangualde temos a capacidade de receber peregrinos num albergue, repleto,
principalmente, de carinho e
solidariedade, e esta relação
entre o trabalho voluntário
e a possibilidade de termos
aqui peregrinos a passar pelo
concelho fortalece não só o
concelho, como também a região”, adiantou o presidente da
Câmara de Mangualde, João
Azevedo, na cerimónia de
inauguração do albergue.
O presidente do Motoclube de Mangualde, Fernando
Santos, referiu que se sentiu
a necessidade de criar uma
infraestrutura deste géne-

Albergue é o resultado de uma equipa de voluntários

ro quando se viu “no papel
de peregrino”. O responsável
acrescentou que encontrou
na sua equipa “importantes
incentivadores deste projeto, que concordaram com a
necessidade de inserir Mangualde na rota dos peregrinos
como localidade que os apoia”.

“O Motoclube dá aqui um
salto que, na minha opinião, é
um salto virado para as questões sociais. É um salto que é
por nós reconhecido e valorizado”, destacou ainda o presidente da União das Freguesias
de Mangualde, Mesquitela e
Cunha Alta, Marco Almeida.
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dito… e feito…

“Se o Estado até um
determinado prazo não
vier fazer no IP3, pelo
menos, aquilo que tem
de ser feito – sinalética
vertical, sinalético
horizontal e pôr o
pavimento novo enquanto
não vem a autoestrada nós devíamos dizer: vamos
processar o Estado central
por incúria”.

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

direitos reservados

ID: 73151915

Meio: Imprensa

Almeida Henriques
Presidente da Câmara de Viseu

“As relações que foram
sentidas, sofridas e
choradas [na tragédia de
Vila Nova da Rainha],
atestam e provam que
o sofrimento provoca
aproximação e procura,
requere e exige união.
União na interajuda e
na procura de soluções
que promovam encontro,
que complementem e
concretizem ideias e ideais,
atitudes e consequências,
que corrijam insuficiências
e que ajudem a ultrapassar
dificuldades”.
D. Ilídio Leandro
Bispo da Diocese

“Uma questão que
temos que equacionar
no futuro, no quadro do
desenvolvimento do plano
estratégico do hospital, é
pensarmos numa unidade
de queimados para
responder a este tipo de
situações [tragédia de Vila
Nova da Rainha]”.

www.museuvirtualhistoriadovinho.com

Museu virtual dá a conhecer
o vinho português ao mundo
A Lusovini, empresa produtora e exportadora de vinho, com sede em Nelas, acaba de lançar o museu virtual, onde é contada a história do vinho em
Portugal e, em particular, na região do Dão, através do endereço www.museuvirtualhistoriadovinho.com. A ideia surgiu para melhorar a imagem e o
posicionamento dos vinhos nacionais fora do país.
“Decidimos investir num museu virtual da região vinícola em que temos a
nossa sede, o Dão, porque 70% dos nossos vinhos são vendidos no estrangeiro
e, portanto, a grande maioria dos nossos clientes não tem possibilidades práticas de nos visitar”, explica o presidente da Lusovini, Casimiro Simões.
Para a conceção do novo museu, a Lusovini contou com a participação
do enólogo Virgílio Loureiro, professor aposentado do Instituto Superior de
Agronomia, e da produtora Baba Yaga. Apresentado no Museu do Teatro
Romano, em Lisboa, na semana passada, o projeto destaca-se pela sua componente didática, começando por contar uma história do vinho através dos
tempos no espaço mediterrânico, peninsular e português. Será também apresentada a região do Dão, desde a sua paisagem, clima e solo até à origem da
sua demarcação. Os conteúdos irão sendo desenvolvidos e alterados, havendo
na página exposições permanentes e temporárias.
Para Casimiro Simões, o museu virtual é um serviço que a Lusovini está
a prestar à região do Dão e, sobretudo, aos vinhos de Portugal, ao mesmo
tempo que está a cumprir os objetivos da empresa: “cada garrafa de vinho português que se vende no estrangeiro, seja de que marca for, é sempre boa para
o trabalho da Lusovini, que distribui quase 90 marcas das principais regiões
portuguesas em 42 países diferentes”.
A partir do lançamento deste novo projeto, o responsável pela Lusivini
espera terem contribuído para a qualificação de outros projetos, públicos e
privados, que “deverão surgir em todo o país neste domínio”, sublinhando que
as empresas têm de se “posicionar melhor lá fora e aumentar as suas vendas
para, depois, investirem mais cá dentro”.
EA

Cílio Correia
Presidente do Cons. de Adm. do CHTV

“Os autarcas têm a
obrigação de estar
junto das iniciativas que
valorizam o concelho”.
João Azevedo
Presidente da Câmara de Mangualde
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Autarca de Mangualde quer solução para IP3 e ferrovia
João Azevedo foi reeleito presidente do Conselho Regional do Centro, o órgão consultivo da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).
O presidente da Câmara de Mangualde, eleito pelo Partido Socialista, diz que a região Centro vai
passar por uma fase "fundamental" de desenvolvimento e defende que o território precisa de
investimento público e de mais competitividade no setor privado.
"Tem de haver uma resolução imediata da situação do IP3 por razões de segurança e de
competitividade e também temos de resolver a conclusão do IC12 entre Mangualde e Santa Comba
Dão e de outros quilómetros que faltam fazem na rodovia regional. Na ferrovia, o investimento já está
a ser concretizado nas obras de requalificação da Linha da Beira Alta para servir melhor as empresas e
as pessoas", acrescenta João Azevedo sobre a necessidade de realçar o contributo das infraestruturas
regionais.
O autarca considera ainda que o atual quadro comunitário de apoio é "muito limitador" para a região
Centro mas espera que os fundos europeus e o Orçamento do Estado ajudem o Conselho Regional a
corrigir e a melhorar o desenvolvimento territorial depois dos incêndios e da seca do ano passado.
2018-01-18 10:53:00+00:00
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João Azevedo reeleito Presidente do Conselho da Região
Posted by: Antonio Pacheco
18 de Janeiro de 2018
35 Views
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, foi reeleito Presidente do Conselho da
Região, nesta quarta-feira. A reunião aconteceu no período da manhã, no auditório da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), e contou com a presença do Ministro do
Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, bem como do Secretário de Estado para o
Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza.
O autarca mangualdense agradeceu a confiança novamente depositada em si pelos seus pares e
demais conselheiros, enaltecendo também "a amizade e lealdade institucional" de Ana Abrunhosa,
Presidente da CCDRC. Fez, ainda, um "balanço muito positivo" do passado, frisando "com agrado que
a CCDRC utiliza este órgão político de Governação Regional para apresentar projetos estruturantes
para a região", dando os exemplos do projeto regional do Vinho, do Queijo DOP, da Floresta, entre
outros. "Nesse contexto agiu com transparência, ouviu elogios, críticas, mas envolveu os atores da
Região", acrescentou.
Além da eleição dos membros do Conselho Regional e do Conselho Económico-Social (CES), nesta
primeira reunião pós-autárquicas foi ainda apresentada a Estratégia Nacional Portugal 2030.
JOÃO AZEVEDO LANÇA DESAFIOS AO CONSELHO REGIONAL
Em relação ao futuro, João Azevedo lançou cinco desafios ao Conselho Regional, salientando o "papel
relevante" do Ministro do Planeamento e Infraestruturas e do Secretário de Estado presentes. Desde
logo a aposta nas empresas, apontando o desequilíbrio da dinâmica empresarial que afeta a região. Os
fundos europeus devem, segundo o Presidente reeleito, ser utilizados "de forma mais adequada à
situação específica dos territórios, das suas pessoas e dos seus recursos".
Um segundo desafio prende-se com as verbas disponíveis para a Educação no Programa Operacional
Regional, "escassas face às necessidades da região". Em terceiro lugar, defende a necessidade de
aumentar as verbas destinadas aos centros urbanos de menor dimensão e sua regeneração urbana.
Um outro apelo de João Azevedo relaciona-se com a necessidade de "participação com autonomia" de
autarquias, universidades, empresas e demais parceiros, numa recusa a "Programas Operacionais
Regionais feitos à mesma medida".
Por fim, salientou "os investimentos estruturantes que são prioridade para a região Centro e em
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relação aos quais há unanimidade". É o caso do IP 3, do IC 12, do IC 6 e da Linha da Beira Alta, que
já está em fase de obra.
Em suma, João Azevedo apela à descentralização, à aproximação das políticas e das soluções às
pessoas e aos seus problemas. Reivindica, também, autonomia para que os municípios da região
Centro possam resolver os problemas de forma integrada, não negando responsabilidades acrescidas,
mas defendendo que tal permitiria trabalhar em prol da melhoria das condições de vida das
populações.
CONSELHO DA REGIÃO E CONSELHO ECONÓMICO-SOCIAL:
MEMBROS ELEITOS
Na lista apresentada por João Azevedo, constam os nomes de Fernando Caçoilo (Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo) e Nuno Moita (Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova) para
as Vice-Presidências. Os lugares de vogal serão ocupados pelos autarcas Raul Castro (Leiria), Diogo
Mateus (Pombal), Paulo Langrouva (Figueira de Castelo Rodrigo) e Rui Ladeira (Vouzela).
Quanto aos representantes no Conselho Económico-Social (CES), também eleitos nesta primeira
reunião pós-autárquicas, os eleitos foram Luís Correia (Castelo Branco), Luís Matias (Penela), Rui
Marqueiro (Mealhada) e Fernando Jorge (Vouzela).
Para João Azevedo, esta lista resulta de um consenso regional. O seu principal objetivo para o futuro
passa por "exigir a afirmação necessária da região, uma região com todas as condições para ser a
melhor em todos os índices de atratividade económica e de qualidade de vida".
Por:MM
18 de Janeiro de 2018
Antonio Pacheco
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MAIS FORÇA PARA A REGIÃO, DESCENTRALIZAÇÃO,
MAIOR AUTONOMIA PARA OS MUNICÍPIOS E
APROXIMAÇÃO DAS POLÍTICAS ÀS PESSOAS COMO PRIORIDADES
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, foi hoje reeleito Presidente do Conselho
da Região. A reunião aconteceu esta manhã, no auditório da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), e contou com a presença do Ministro do Planeamento e
Infraestruturas, Pedro Marques, bem como do Secretário de Estado para o Desenvolvimento e Coesão,
Nelson de Souza.
O autarca mangualdense agradeceu a confiança novamente depositada em si pelos seus pares e
demais conselheiros, enaltecendo também "a amizade e lealdade institucional" de Ana Abrunhosa,
Presidente da CCDRC. Fez, ainda, um "balanço muito positivo" do passado, frisando "com agrado que
a CCDRC utiliza este órgão político de Governação Regional para apresentar projetos estruturantes
para a região", dando os exemplos do projeto regional do Vinho, do Queijo DOP, da Floresta, entre
outros. "Nesse contexto agiu com transparência, ouviu elogios, críticas, mas envolveu os atores da
Região", acrescentou.
Além da eleição dos membros do Conselho Regional e do Conselho Económico-Social (CES), nesta
primeira reunião pós-autárquicas foi ainda apresentada a Estratégia Nacional Portugal 2030.
JOÃO AZEVEDO LANÇA DESAFIOS AO CONSELHO REGIONAL
Em relação ao futuro, João Azevedo lançou cinco desafios ao Conselho Regional, salientando o "papel
relevante" do Ministro do Planeamento e Infraestruturas e do Secretário de Estado presentes. Desde
logo a aposta nas empresas, apontando o desequilíbrio da dinâmica empresarial que afeta a região. Os
fundos europeus devem, segundo o Presidente reeleito, ser utilizados "de forma mais adequada à
situação específica dos territórios, das suas pessoas e dos seus recursos".
Um segundo desafio prende-se com as verbas disponíveis para a Educação no Programa Operacional
Regional, "escassas face às necessidades da região". Em terceiro lugar, defende a necessidade de
aumentar as verbas destinadas aos centros urbanos de menor dimensão e sua regeneração urbana.
Um outro apelo de João Azevedo relaciona-se com a necessidade de "participação com autonomia" de
autarquias, universidades, empresas e demais parceiros, numa recusa a "Programas Operacionais
Regionais feitos à mesma medida".
Por fim, salientou "os investimentos estruturantes que são prioridade para a região Centro e em
relação aos quais há unanimidade". É o caso do IP 3, do IC 12, do IC 6 e da Linha da Beira Alta, que
já está em fase de obra.
Em suma, João Azevedo apela à descentralização, à aproximação das políticas e das soluções às
pessoas e aos seus problemas. Reivindica, também, autonomia para que os municípios da região
Centro possam resolver os problemas de forma integrada, não negando responsabilidades acrescidas,
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mas defendendo que tal permitiria trabalhar em prol da melhoria das condições de vida das
populações.
CONSELHO DA REGIÃO E CONSELHO ECONÓMICO-SOCIAL:
MEMBROS ELEITOS
Na lista apresentada por João Azevedo, constam os nomes de Fernando Caçoilo (Presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo) e Nuno Moita (Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova) para
as Vice-Presidências. Os lugares de vogal serão ocupados pelos autarcas Raul Castro (Leiria), Diogo
Mateus (Pombal), Paulo Langrouva (Figueira de Castelo Rodrigo) e Rui Ladeira (Vouzela).
Quanto aos representantes no Conselho Económico-Social (CES), também eleitos nesta primeira
reunião pós-autárquicas, os eleitos foram Luís Correia (Castelo Branco), Luís Matias (Penela), Rui
Marqueiro (Mealhada) e Fernando Jorge (Vouzela).
Para João Azevedo, esta lista resulta de um consenso regional. O seu principal objetivo para o futuro
passa por "exigir a afirmação necessária da região, uma região com todas as condições para ser a
melhor em todos os índices de atratividade económica e de qualidade de vida".
S. Monteiro
Jan 18 2018
editor
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Como Vogal

Rui Ladeira integra Conselho Regional
O auditório da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC)
recebeu, ontem, dia 17,
a primeira reunião do
Conselho Regional após
as autárquicas, que ainda
decorria à hora de fecho
do nosso Jornal.
Entre a ordem de trabalhos estava a eleição
para a presidência do organismo, à qual se recandidatava o Presidente do
Município de Mangualde,
João Azevedo. Da lista
apresentada faz parte,

como vogal, Rui Ladeira
(Vouzela), ao lado de Raul
Castro (Leiria), Diogo
Mateus (Pombal) e Paulo
Langrouva (Figueira de
Castelo Rodrigo). Para
as vice-presidências constam os nomes de Fernando Caçoilo (Ílhavo) e
Nuno Moita (Condeixa-a-Nova).
Foram também escolhidos os membros da
Comissão Permanente e
apresentada a Estratégia
Nacional Portugal 2030.
Para o próximo mandato, o autarca de Man-

gualde quer “exigir a
D¿UPDomR QHFHVViULD GD
região”, que considera
“ter as condições para
ser a melhor em todos os
índices de atractividade
económica e de qualidade
GH YLGD´ D¿UPRX UHDOçando que é necessário o
investimento do Governo.
Na sessão marcou
presença o Ministro do
Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques,
e o secretário de Estado
para o Desenvolvimento e Coesão, Nelson de
Souza.
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Governo aguarda
estudo para
avançar com
alternativa ao IP3
Infra-estruturas
Camilo Soldado
Autarcas da região
entre Coimbra e Viseu
têm vindo a reclamar
intervenção na estrada
É preciso esperar pela conclusão de
um estudo para deﬁnir o futuro do
Itinerário Principal 3, que liga Coimbra a Viseu. Esta foi a resposta do ministro do Planeamento e Infra-Estruturas, Pedro Marques, aos autarcas
da região Centro, que mais uma vez
reclamaram a melhoria das condições daquela via.
Para Pedro Marques é preciso “concretizar os estudos que prepararão
a decisão sobre a solução estrutural
para aquela via”. Só depois dessa fase
é que se poderá avançar para uma
empreitada. O ministro garante que
esta é “uma obra prioritária” para
este Governo, mas salvaguarda que
a solução precisa de ser estudada.
Em avaliação estão as hipóteses de
traçado, mas também o seu impacto
ambiental e económico.
A avançar, a obra não contará com
fundos comunitários, sendo a proveniência do investimento exclusiva do
Orçamento do Estado. “Neste quadro
comunitário a disponibilidade para
investimento rodoviário é muito limitado”, sustenta.
O ministro falava aos jornalistas no
ﬁnal da reunião do Conselho Regional do Centro (CRC), em Coimbra,
encontro durante o qual o presidente
da organização, João Azevedo, apon-

tava para os “investimento estruturantes” de que a região precisa. O
também presidente do Município de
Mangualde aﬁrmou que o IP3 “necessita, no mínimo, de investimentos
que aumentem a circulação em segurança”. Admitindo que não seja possível avançar com uma auto-estrada
no imediato, o autarca entende que
não se pode “adiar mais a sua requaliﬁcação e correcção sobretudo nos
troços onde as questões de circulação em segurança estão em causa”.
Pedro Marques considera igualmente que o IP3, nas actuais condições, “não pode ser abandonado”
e lembrou que está em fase de adjudicação uma empreitada de estabilização de taludes daquela via no
valor de dois milhões de euros que
“deverá estar em execução no ﬁnal
do primeiro semestre de 2018”.
O encontro de ontem serviu também para reconduzir João Azevedo à frente do CRC e para iniciar a
discussão sobre o próximo quadro
comunitário, de 2020 a 2030. Virando o foco para a ferrovia, o autarca
lembrou ainda que a requaliﬁcação
da Linha da Beira Alta é uma obra
importante para a região Centro e
para o seu desenvolvimento. Pedro Marques explica que já há pequenas empreitadas a decorrer no
terreno e que “as intervenções com
mais impacto terão de ser feitas de
forma concertada”. Ou seja, com a
reposição do troço entre a Covilhã
e a Guarda, da Linha da Beira Baixa,
que está a decorrer e deverá estar
concluída em 2019.
camilo.soldado@publico.pt
SÉRGIO AZENHA

A avançar, a solução para o IP3 não contará com fundos comunitários
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Conselho Regional
aprova moção para
Aveiro-Salamanca
Centro Fernando Caçoilo, líder do município de Ílhavo, foi
eleito um dos dois vice-presidentes do organismo
ARQUIVO

Eleição de Fernando Caçoilo revela a “vitalidade do município de Ílhavo”, refere o autarca

O Conselho Regional do Centro, órgão consultivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), aprovou por
unanimidade uma proposta
defendendo a ligação ferroviária entre Aveiro e Salamanca,
em Espanha. O organismo,
que tem Fernando Caçoilo, líder do município de Ílhavo,
como um dos vice-presidentes, exigiu esta semana, no seguimento da sua última reunião, “saber quando será executado o projecto da ferrovia,
qual o projecto em concreto a
realizar e com que prazos”;
numa interpelação à tutela, pediu igualmente esclarecimentos
se a obra será executada “com
recurso aos quadros comunitários do Portugal 2020”.
No encontro, que decorreu na
sede da CCDRC, em Coimbra com a presença do ministro do
Planeamento e Infra-estruturas,
Pedro Marques, e do secretário
de Estado para o Desenvolvimento e Coesão, Nelson de
Souza -, o presidente da Câmara

de Mangualde, o socialista João
Azevedo, foi reeleito líder do
Conselho Regional do Centro.
Fernando Caçoilo e Nuno
Moita, autarca de Condeixa-aNova, foram escolhidos para as
vice-presidências, ao passo que
os vogais serão Raul Castro (Leiria), Diogo Mateus (Pombal),
Paulo Langrouva (Castelo Rodrigo) e Rui Ladeira (Vouzela).
Quanto ao Conselho Económico-Social, entre os seus
membros, também eleitos
nesta primeira reunião após as
eleições autárquicas de Outubro de 2017, consta um autarca da região de Aveiro: Rui

Marqueiro, da Mealhada. A
lista é completada com Luís
Correia (Castelo Branco), Luís
Matias (Penela) e Fernando
Jorge (Vouzela).
Fernando Caçoilo saudou a
sua escolha para vice-presidente do Conselho Regional
do Centro, visto como um “órgão aglutinador das vontades
de afirmação e crescimento
da região Centro”. A eleição “é
o espelho da vitalidade do
município de Ílhavo e do papel relevante que desempenha nas grandes estratégiasdo
desenvolvimento regional”, afirmou o edil ilhavense. |

Estratégia de desenvolvimento e coesão
O Conselho Regional do
Centro é o órgão que avalia
e desenha a estratégia de
desenvolvimento e coesão
territorial e que engloba um
significativo conjunto de
entidades com peso relevante na região do Centro,

como as universidades, o
tecido empresarial, todas as
autarquias e entidades públicas que tutelam ou coordenam áreas como a saúde,
a educação, o ambiente, as
obras públicas e os investimentos, entre outros. |
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A sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCRDC) foi palco da primeira reunião
pós-autárquica do Conselho Regional, órgão para o qual o autarca João Azevedo, de Mangualde, foi reconduzido na presidência.
O ministro Pedro Marques e o secretário de Estado Nélson de Souza marcaram presença na sessão.

Conselho Regional
reuniu na CCDRC
Jorge Abreu, Celeste Amaro, Raul Almeida, Valdemar Alves, Humberto Oliveira,
Nuno Moita, João Miguel Henriques e Luís Matias

Emílio Torrão e Décio Matias

Helena Teodósio

João Ataíde e Paulo Fernandes

João Azevedo e Borges da Silva

José Brito Dias e Luís Tadeu

Valdemar Alves
e João Miguel Henriques

Álvaro Amaro
e José Carlos Alexandrino

José António Jesus e Nuno Martinho

Ana Abrunhosa

Manuel Machado e Luís Antunes

Veiga Simão, Pedro Marques e Nélson de Souza

José Carlos Alexandrino e Almeida Henriques

Rogério Abrantes, José Júlio Norte e Leonel Gouveia

Mário Loureiro e Borges da Silva
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Obra ajuda
a interpretar
história recente
de Mangualde

Mangualde preserva história

Vai ser lançado, a 3 de Fevereiro, o livro "Mangualde desde
o pós-Segunda Guerra Mundial (1953-2015). Estado Novo,
Democracia e Integração Europeia”, uma obra de João
Paulo Avelãs Nunes e Marcos
Branco com coordenação de
António Tavares.
A sessão terá início às 11h00,
no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Mangualde.
A obra é uma monografia
historiográfica que pretende
contribuir para um melhor conhecimento e para uma compreensão acrescida da evolução de Mangualde - localidade,
concelho e região - nas últimas
décadas do século XX até aos
nossos dias.
Trata-se de uma proposta
que visa reconstituir e interpretar a história recente de
Mangualde que interesse a diversos públicos, mas sem ignorar as exigências da historiografia que predomina na
atualidade nos países com regimes democráticos ou demoliberais abertos.
A obra é, por isso, um ensaio
historiográfico acerca do
tempo presente e é, também,
uma forma de comemorar e
celebrar Mangualde. É editada
pela Câmara Municipal de
Mangualde e pela ArqueoHoje.|
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Conselho Regional reuniu na CCDRC
A sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCRDC) foi palco da primeira reunião
pós-autárquicas do Conselho Regional, órgão para o qual o autarca João Azevedo, de Mangualde, foi reconduzido na presidência.
O ministro Pedro Marques e o secretário de Estado Nélson de Souza marcaram presença na sessão.
FOTOS: FIGUEIREDO

João Ataíde e Paulo Fernandes

João Azevedo e Borges da Silva

Emílio Torrão e Décio Matias

Helena Teodósio

José Brito Dias e Luís Tadeu

Mário Loureiro e Borges da Silva

Álvaro Amaro
e José Carlos Alexandrino

Rogério Abrantes e José Júlio Norte

Nélson de Souza, Pedro Marques, João Azevedo
e Ana Abrunhosa

Manuel Machado e Luís Antunes

Veiga Simão, Pedro Marques e Nélson de Souza
José Carlos Alexandrino e Almeida Henriques

José António Jesus e Nuno Martinho

Valdemar Alves e João Miguel Henriques

Jorge Abreu, Celeste Amaro, Raul Almeida, Valdemar Alves, Humberto Oliveira,
Nuno Moita, João Miguel Henriques e Luís Matias
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■ MANGUALDE
Texto Irene Ferreira

MOTOCLUBE ACOLHE
PEREGRINOS
INSTALAÇÕES, QUE TÊM 20
CAMAS, ALÉM DE ACOLHEREM
MOTOCICLISTAS DE TODO
O PAÍS PASSAM A RECEBER
TAMBÉM PEREGRINOS
pensar nas centenas de peregrinos que todos os anos passam
região a caminho de Fátima
ou Santiago de Compostela, o Motoclube de Mangualde decidiu disponibilizar,
na própria sede, um espaço para os
caminheiros descansarem por algumas
horas.
A ideia do albergue surge através do
presidente da coletividade que também
costuma "vestir a pele" de peregrino
quando uma vez por ano caminha até
ao Santuário de Fátima. Fernando Santos realça que por vezes durante uma
jornada peregrina "muitas portas se
fecham" e se a associação que reúne os
amantes das duas rodas tem condições
para ajudar "porque não disponibilizar
esse espaço".
Segundo o responsável, é importante

que Mangualde fique na rota dos
peregrinos, uma vez que é ponto de
passagem quase obrigatório para quem
faz longos percursos a pé
As instalações que para além de poderem receber motociclistas de todo o país
passam a receber também peregrinos
dispõem de uma capacidade para 20
camas, para além de casas de banho e
água quente.
Quanto à alimentação, o motoclube
mangualdense "oferece uma refeição",
conta Fernando Santos acrescentando
que "o peregrino não precisa pagar nada.
É com o coração que queremos acolher
todos que com a sua fé seguem um
caminho".
As instalações da sede do Motoclube de
Mangualde foram cedidas pela autarquia mangualdense.
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O livro "Mangualde desde o pós-Segunda Guerra Mundial " lançado a 3 de fevereiro
Posted by: Antonio Pacheco
19 de Janeiro de 2018
36 Views
Será lançado, a 3 de fevereiro, o livro "Mangualde desde o pós-Segunda Guerra Mundial (1953-2015).
Estado Novo, Democracia e Integração Europeia", uma obra de João Paulo Avelãs Nunes e Marcos
Branco com coordenação de António Tavares. A sessão terá início às 11 horas, no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Mangualde.
A obra é uma monografia historiográfica que pretende contribuir para um melhor conhecimento e para
uma compreensão acrescida da evolução de Mangualde - localidade, concelho e região - nas últimas
décadas do século XX até aos nossos dias. Trata-se de uma proposta que visa reconstituir e
interpretar a história recente de Mangualde que interesse a diversos públicos, mas sem ignorar as
exigências da historiografia que predomina na atualidade nos países com regimes democráticos ou
demoliberais abertos.
A obra é, por isso, um ensaio historiográfico acerca do tempo presente e é, também, uma forma de
comemorar e celebrar Mangualde. É editada pela Câmara Municipal de Mangualde e pela ArqueoHoje.
Por:MM
19 de Janeiro de 2018
Antonio Pacheco
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ALBERGUE O Motoclube de Mangualde inaugurou
um albergue destinado aos peregrinos que rumam
a Fátima e/ou a Santiago de Compostela e que
podem, assim, encontrar, nesta cidade vizinha, um
apoio à sua jornada. Fernando Santos, presidente
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do Motoclube de Mangualde, sentiu a necessidade
de criação de uma infraestrutura deste tipo quando se viu no papel de peregrino e encontrou na sua
equipa o apoio necessário à criação do albergue
que conta com o apoio da Câmara de Mangualde.
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João Azevedo apontou
as principais prioridades
Autarca de Mangualde foi reeleito presidente do Conselho da Região.

conselho Regional do Cent
- I, de .;dr,e“o de 2018 -

Nélson de Souza, Pedro Marques, João Azevedo e Ana Abrunhosa, na reunião realizada em Coimbra.
Paulo Prata
pauloprata@abpg.pt

João Azevedo, autarca de Mangualde, foi
reeleito presidente do Conselho da Região.
A reunião aconteceu na manhã da passada
quarta-feira, no auditório da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Centro (CCDRC), e contou com a presença
do Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, e do Secretário de
Estado para o Desenvolvimento e Coesão,
Nélson de Souza.
O autarca mangualdense agradeceu a
confiança novamente depositada em si
pelos seus pares e demais conselheiros,
enaltecendo também "a amizade e lealdade institucional" de Ana Abrunhosa, presidente da CCDRC. João Azevedo fez, ainda,
um "balanço muito positivo" do passado,
frisando "com agrado que a CCDRC utiliza
este órgão político de governação regional
para apresentar projetos estruturantes para
a região", dando os exemplos do projeto regional do vinho, do queijo DOP, da floresta, entre outros. "Nesse contexto agiu com
transparência, ouviu elogios, críticas, mas
envolveu os atores da região", acrescentou.
Além da eleição dos membros do Conselho Regional e do Conselho EconómicoSocial (CES), nesta primeira reunião pós-autárquicas foi ainda apresentada a Estratégia
Nacional Portugal 2030.
Em relação ao futuro, João Azevedo lançou cinco desafios ao Conselho Regional,
salientando o "papel relevante" do Ministro do Planeamento e Infraestruturas e do
Secretário de Estado presentes. Desde logo
a aposta nas empresas, apontando o desequilíbrio da dinâmica empresarial que afeta a
região. Os fundos europeus devem, segundo o
presidente reeleito, ser utilizados "de forma
mais adequada à situação específica dos territórios, das suas pessoas e dos seus recursos".
Um segundo desafio prende-se com as
verbas disponíveis para a Educação no Programa Operacional Regional, "escassas face
às necessidades da região". Em terceiro lugar, João Azevedo defende a necessidade de
aumentar as verbas destinadas aos centros

urbanos de menor dimensão e sua regeneração urbana.
Um outro apelo deixado pelo edil de Mangualde relaciona-se com a necessidade de
"participação com autonomia" de autarquias,
universidades, empresas e demais parceiros,
numa recusa a "Programas Operacionais Regionais feitos à mesma medida".
Por fim, João Azevedo salientou "os investimentos estruturantes que são prioridade
para a região Centro e em relação aos quais
há unanimidade. É o caso do IP3, do IC12,
do IC6 e da Linha da Beira Alta, que já está
em fase de obra", pormenorizou.
Sintetizando, João Azevedo apelou à descentralização, à aproximação das políticas e
das soluções às pessoas e aos seus problemas,
reivindicando, também, autonomia para que
os municípios da região Centro possam resolver os problemas de forma integrada, não
negando responsabilidades acrescidas, mas
defendendo que tal permitiria trabalhar em
prol da melhoria das condições de vida das
populações.
"Esta lista resulta de
um consenso regional"

Na lista apresentada por João Azevedo,
constam os nomes de Fernando Caçoilo
(presidente da Câmara de Ílhavo) e Nuno
Moita (presidente da Câmara de Condeixa-aNova) para as vice-presidências. Os lugares
de vogal serão ocupados pelos autarcas Raul
Castro (Leiria), Diogo Mateus (Pombal), Paulo
Langrouva (Figueira de Castelo Rodrigo) e
Rui Ladeira (Vouzela). Quanto aos representantes no Conselho Económico-Social (CES),
também eleitos nesta primeira reunião pós-autárquicas, os eleitos foram Luís Correia
(Castelo Branco), Luís Matias (Penela), Rui
Marqueiro (Mealhada) e Fernando Jorge
(Vouzela).
João Azevedo salientou que "esta lista
resulta de um consenso regional" e que "o
seu principal objetivo para o futuro passa
por exigir a afirmação necessária desta região que tem todas as condições para ser a
melhor em todos os índices de atratividade
económica e de qualidade de vida".
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Livro "Mangualde desde o pós-Segunda Guerra Mundial (1953-2015). Estado Novo,
Democracia e Integração Europeia" - Farol da Nossa Terra
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A 03 de Fevereiro, às 11 horas, no salão nobre da Câmara Municipal de Mangualde, vai ser lançado o
livro "Mangualde desde o pós-Segunda Guerra Mundial (1953-2015). Estado Novo, Democracia e
Integração Europeia", uma obra de João Paulo Avelãs Nunes e Marcos Branco.
A obra é uma monografia historiográfica que pretende contribuir para um melhor conhecimento e para
uma compreensão acrescida da evolução de Mangualde - localidade, concelho e região - nas últimas
décadas do século XX até aos nossos dias. Trata-se de uma proposta que visa reconstituir e
interpretar a história recente de Mangualde que interesse a diversos públicos, mas sem ignorar as
exigências da historiografia que predomina na actualidade nos países com regimes democráticos ou
demoliberais abertos.
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Mangualde, o nosso património! - Santuário de Santa Luzia em destaque no mês de
Janeiro
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A campanha Mangualde, o nosso património! destaca, no mês de janeiro, o Santuário de Santa
Luzia, em Freixiosa. Promovida mensalmente pela autarquia, esta campanha tem como objetivo
aproximar a população do património mangualdense do mais belo que existe no concelho.
SANTUÁRIO DE SANTA LUZIA, EM FREIXIOSA
A Igreja Matriz de Freixiosa é de invocação a Santa Luzia. Arquitetonicamente, exibe planta de uma só
nave, capela-mor e torre sineira. A sacristia, paralela à capela-mor, prolonga um corpo que, no
sentido longitudinal, se acrescenta à nave central.
A fachada principal é limpa de qualquer elemento decorativo. Destaca-se o frontão triangular que, à
feição clássica, é debruado por cornija granítica. Alberga um óculo de entrada de luz, através de vitral,
seguido de uma cartela anepígrafa. A cruz surge no vértice.
Ao portal sobrepõe-se uma janela de grandes dimensões, ambas retangulares. A torre é de três
corpos, diferenciados por cornija de silhares graníticos, com relógio no segundo e com quatro janelas
sineiras abertas no último corpo, mais estreito, como que antecipando a pirâmide que remata o
conjunto que termina encimado por cruz em granito.
Beneficiando de várias obras de valorização, salienta-se a ocorrida em 2002, que se estendeu ao adro.
No século XVIII, a pena do padre António da Rocha do Amaral, dá-nos conta que a paróquia de
Freixiosa era curato e que aquele pároco era apresentado pelo reitor de São Julião de Mangualde.
Coordenadas geográficas: 40°36'30.36?N | 7°40'48.96?W
António Tavares
Gabinete de Gestão e Programação do Património Cultural
Com esta campanha todos ficam mais próximos do vasto esplendor patrimonial do nosso concelho.
Nesse sentido, continua a ser colocada, em vários pontos de encontro do concelho, informação sobre o
monumento/património apresentado.
Foram já vários os bens patrimoniais destacados por esta campanha nos últimos anos. A título de
exemplo, em 2017, destacamos os Refrigerantes Condestável de Abrunhosa do Mato, os Bordados de
Tibaldinho, a Casa dos Condes de Mangualde, a Fonte de Ricardina, vestígios arqueológicos ao tempo
do Império Romano em Pinheiro de Tavares, a Capela de São Domingos de Ançada, a Carvalha, a
Capela de Santo António em Mesquitela, a Fundação de Nossa Senhora da Saúde de Cunha Alta, os
símbolos maçónicos e o Solar de Santa Eufémia.
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Motoclube acolhe peregrinos
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O Motoclube de Mangualde dispõe de 20 camas nas suas instalações
A pensar nas centenas de peregrinos que todos os anos passam pela região a caminho de Fátima ou
Santiago de Compostela, o Motoclube de Mangualde decidiu disponibilizar, na própria sede, um espaço
para os caminheiros descansarem por algumas horas.
A ideia do albergue surge através do presidente da coletividade que também costuma "vestir a pele"
de peregrino quando uma vez por ano caminha até ao Santuário de Fátima. Fernando Santos realça
que por vezes durante uma jornada peregrina "muitas portas se fecham" e se a associação que reúne
os amantes das duas rodas tem condições para ajudar "porque não disponibilizar esse espaço".
Segundo o responsável, é importante que Mangualde fique na rota dos peregrinos, uma vez que é
ponto de passagem quase obrigatório para quem faz longos percursos a pé.
As instalações que para além de poderem receber motociclistas de todo o país passam a receber
também peregrinos dispõem de uma capacidade para 20 camas, para além de casas de banho e água
quente.
Quanto à alimentação, o motoclube mangualdense "oferece uma refeição", conta Fernando Santos
acrescentando que "o peregrino não precisa pagar nada. É com o coração que queremos acolher todos
que com a sua fé seguem um caminho".
As instalações da sede do Motoclube de Mangualde foram cedidas pela autarquia mangualdense.
2018-01-20 20:00:00+00:00
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"Agarrem essa loira!" no Cineteatro de Mangualde
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"Agarrem essa loira!",' o filme mais emocionante e divertido' alguma vez protagonizado por Sophia
Loren, foi exibido no Cineteatro de Mangualde a 20 de janeiro de 1963. 'Loira pela primeira vez e mais
estonteante que nunca', a atriz mostrou-se 'sedutora' num 'filme sensacionalmente diferente' que
'Aconteceu no Cineteatro há 55 anos'.
Para além de Sophia Loren, os principais papeis foram interpretados por Anthony Quinn, Margaret
O'Brien, Steve Forrest, Eileen Heckart, Ramon Novarro e Edmundo Lowe.
O filme, para maiores de 17 anos, contou com produção de Carlo Fonti e Marcello Girosi, com
realização de George Cukor e argumento de Dudley Nichols e Walter Bernstein.
RELANÇAR O CINETEATRO DE MANGUALDE E INCENTIVAR O CONTACTO COM AS FONTES PRIMÁRIAS
SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS
Através do Arquivo Municipal de Mangualde estão a ser divulgados cartazes relativos às antigas
exibições no Cineteatro. Com esta campanha a autarquia mangualdense pretende relembrar aos
mangualdenses que, ao longo de várias décadas, no Cineteatro de Mangualde, múltiplas companhias
de espetáculo exibiram as suas melhores peças e os seus melhores atores, sendo aqui também
projetados excelentes filmes. Para além de sensibilizar a sociedade civil mangualdense para a
importância deste extraordinário equipamento cultural, pretende ainda incentivar o contacto com as
fontes primárias, gerar uma nova atitude face ao património documental, e propiciar o
desenvolvimento de hábitos de pesquisa e de visita ao arquivo.
21 Janeiro, 2018
José Silva
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Encontro com cerca de 170
crianças em Mangualde
D.R.

Escalões de sub-6 e sub-8 evoluíram durante a iniciativa

Futebol
AF Viseu

AAssociação de Futebol de Viseu promoveu no passado sábado o segundo encontro de
Traquinas e Petizes em futebol
neste ano de 2018.
A iniciativa reuniu 24 equipas
divididas pelos escalões de
sub-6 e sub-8, com um total

de cerca de 170 crianças envolvidas. Os vários jogos disputados protagonizaram bons
momentos de futebol com
grande espírito por parte de todos os envolvidos.
A organização do encontro
contou com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde
e do Grupo Desportivo Mangualde. |
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Alcatuna completou 18 anos de vida
MANGUALDE Centenas de
pessoas marcaram presença,
no fim-de-semana passado,
nas comemorações do 18.º
aniversário da Alcatuna.
Presente na cerimónia, João
Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, enalteceu o trabalho desenvolvido pela tuna de Alcafache, que tem representado a
freguesia e o concelho de
Mangualde em Portugal e
além-fronteiras.
As comemorações começa-

D.R.

Alcatuna teve sala cheia na comemoração do 18º aniversário

ram no sábado, dia 20, num
jantar convívio com lotação
esgotada, onde cerca de 200
pessoas preencheram o recinto. Seguiu-se a actuação da
banda “On DaRocks”.
No domingo, dia 21, a Alcatuna solenizou uma missa em
honra de São Vicente, seguindo-se um encontro de tunas
com as actuações do Grupo
de Cavaquinhos de Vilar de
Besteiros, da Tuna de Orgens
e terminando com a actuação
da tuna anfitriã. |

Página 154

A155

Secretário de Estado da Internacionalização visitou empresas de Mangualde
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Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização, esteve hoje, dia 25 de janeiro, no
concelho de Mangualde. O Centro de Produção da PSA, LEAR e MAVIVA foram alguns dos espaços
visitados, acompanhado sempre pelo Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
Em abril, o Centro de Produção da PSA de Mangualde terá um novo turno, o que permitirá contratar
cerca de 225 novos trabalhadores. O Secretário de Estado congratulou-se com as "boas notícias",
garantindo que o Governo vai "continuar a apoiar não só a PSA, mas o conjunto de empresas que
fornece a PSA, muitas delas pequenas e médias empresas do distrito de Viseu e em particular do
concelho de Mangualde, porque são elas também importantes na produtividade e no sucesso da PSAMangualde". "Esta fábrica tem futuro", acrescentou.
Recorde-se que a fábrica de Mangualde da PSA - grupo das marcas Citroen, Peugeot e Opel - produziu
mais de 53 mil veículos em 2017, o que corresponde a um crescimento de 7,8% em relação a 2016.
Brilhante Dias, também visitou o Grupo Norte-Americano LEAR (componentes automóveis) e a
empresa Espanhola MAVIVA (logística), que se estão a instalar em Mangualde, na sequência do novo
modelo que irá ser produzido na PSA Mangualde, "K9".
.
Município de Mangualde
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Alcatuna de Alcafache
celebra 18 anos com casa cheia
Centenas de pessoas marcaram presença, no passado fim-de-semana, nas comemorações
do 18.º aniversário da Alcatuna,
a tuna de Alcafache. As comemorações começaram no sábado, dia 20, num jantar convívio que teve lotação esgotada,
com mais de 200 participantes.
Seguiu-se a atuação da banda
‘On DaRocks’. No domingo, dia
21, a Alcatuna solenizou uma
missa em honra de São Vicente, seguindo-se um encontro de
tunas com as atuações do Grupo de Cavaquinhos de Vilar de
Besteiros, da Tuna de Orgens e
a atuação da Tuna anfitriã.
	O presidente da Câmara
de Mangualde, João Azevedo,
enalteceu o trabalho desenvolvido pela tuna de Alcafache, reconhecendo que “tem representado a freguesia e o concelho de
Mangualde em Portugal e além-fronteiras”.
	A Alcatuna de Alcafache,
nasceu de um convite para ir
cantar à América, que nunca
se chegou a concretizar, mas o
projeto ganhou força e depois

As comemorações prolongaram-se pelo fim-de-semana

de se iniciar em janeiro de 2000
a cantar os Reis pela freguesia,
o projeto nunca mais parou. A
Alcatuna tem animado e participado em todo o género de
eventos musicais e artísticos na
sua freguesia de origem, Alcafache, na cidade de Mangualde e
nas várias localidades do concelho e um pouco por todo o país.
No ano passado fez a abertura
do XI festival Tosta Mista da
Estudantina Universitária de
Viseu, onde atuou no Rossio de
Viseu para abrir a noite de serenatas das tunas a concurso.

Com o “objetivo permanente de transmitir alegria pela música, a Alcatuna é muito mais do
que um grupo de amigos, assume a dimensão de família que,
reunindo todas as noites de domingo, se revitaliza na música
para encarar a semana com espírito positivo e alegre”, destaca
a direção a tuna na sua página
de apresentação.
	Os 18 anos serão de consolidação do projeto. “É para vocês
que nós trabalhamos domingo
após domingo”, prometeram na
festa de aniversário.
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Eurico Brilhante Dias visitou em Mangualde a PSA ,LEAR e MAVIVA
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Eurico Brilhante Dias visitou em Mangualde a PSA ,LEAR e MAVIVA
Posted by: Antonio Pacheco
25 de Janeiro de 2018
89 Views
O Centro de Produção da PSA, LEAR e MAVIVA foram alguns dos espaços visitados, por Eurico
Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização, acompanhado sempre pelo Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, nesta quinta-feira, 25 de janeiro, na visita ao
concelho de Mangualde.
Em abril, o Centro de Produção da PSA de Mangualde terá um novo turno, o que permitirá contratar
cerca de 225 novos trabalhadores. O Secretário de Estado congratulou-se com as "boas notícias",
garantindo que o Governo vai "continuar a apoiar não só a PSA, mas o conjunto de empresas que
fornece a PSA, muitas delas pequenas e médias empresas do distrito de Viseu e em particular do
concelho de Mangualde, porque são elas também importantes na produtividade e no sucesso da PSAMangualde". "Esta fábrica tem futuro", acrescentou.
Recorde-se que a fábrica de Mangualde da PSA - grupo das marcas Citroen, Peugeot e Opel - produziu
mais de 53 mil veículos em 2017, o que corresponde a um crescimento de 7,8% em relação a 2016.
Brilhante Dias, também visitou o Grupo Norte-Americano LEAR (componentes automóveis) e a
empresa Espanhola MAVIVA (logística), que se estão a instalar em Mangualde, na sequência do novo
modelo que irá ser produzido na PSA Mangualde, "K9".
Por:MM
25 de Janeiro de 2018
Antonio Pacheco
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Conselho Local de Ação Social de Mangualde em reunião descentralizada
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Realizou-se na passada terça-feira, dia 23, a reunião descentralizada do Conselho Local de Ação Social
de Mangualde (CLASM). O encontro, que decorreu na sede do Estrela Mondego Futebol Clube, em
Abrunhosa-a-Velha, contou com a presença de Maria José Coelho, Vereadora do Município de
Mangualde e Presidente do CLASM, dos parceiros membros do CLASM e dos Presidente e Tesoureiro
da Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-Velha.
Este encontro, que decorreu na sequência da descentralização encetada anteriormente, teve como
objetivo aproximar os parceiros das realidades locais, avaliar as potencialidades e as dificuldades do
território, tendo em atenção a demografia, o envelhecimento, a baixa natalidade e os seus recursos.
Teve ainda como objetivo dar a conhecer as respostas sociais integradas que ajudam a minimizar a
pobreza e exclusão social, potenciando a coesão.
A reunião do CLASM teve como ordem de trabalhos a eleição dos membros do Núcleo Executivo para
2018/2020, onde foi aprovada, por unanimidade, a sua constituição: Câmara Municipal de Mangualde,
ISS - Serviço Local de Mangualde, Centro Paroquial da Cunha Baixa, Unidade de Cuidados na
Comunidade, Associação Empresarial de Mangualde, Junta de Freguesia de Mangualde e Agrupamento
de Escolas de Mangualde. Foi também apresentado o relatório de atividades do projeto CLDS3G
Mangualde, decorrente da Lei, e o relatório anual de 2017 da Entidade Coordenadora Local de
Parceria, Obra Social Beatriz Pais, apresentado igualmente pela equipa do CLDS 3G.
26 Janeiro, 2018
José Silva
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Foram celebrados, ontem, quinta-feira, os Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre
o Município de Mangualde e diversos clubes/associações do concelho. Estes contratos programa visam
dinamizar e alargar a prática desportiva nas modalidades de Futebol, Futsal, BTT, Atletismo, Damas,
Snooker, Squash, Xadrez, Ténis de Mesa e Pesca Desportiva.
O objetivo destes contratos-programa é proporcionar às instituições condições para a prática de uma
atividade desportiva equilibrada e sustentada, com um orçamento de ano para ano cada vez mais
próximo das receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência da Câmara
Municipal.
Ao todo, foram assinados contratos-programa com nove clubes/associações: Casa do Povo de
Mangualde, Gigantes Sport Mangualde, Os Ciências - Associação Cultural e Desportiva, Clube de BTT
Azuribike Mangualde Team, Grupo Desportivo de Mangualde, Centro Recreativo e Cultural de Santo
André, Moimenta do Dão Futebol Clube, Estrela do Mondego Futebol Clube e Pedreles Beira Dão Clube.
26 Janeiro, 2018
José Silva
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Secretário de Estado da Internacionalização visitou empresas em Mangualde
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Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização, esteve hoje, dia 25 de janeiro, no
concelho de Mangualde. O Centro de Produção da PSA, LEAR e MAVIVA foram alguns dos espaços
visitados, acompanhado sempre pelo Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
Em abril, o Centro de Produção da PSA de Mangualde terá um novo turno, o que permitirá contratar
cerca de 225 novos trabalhadores. O Secretário de Estado congratulou-se com as "boas notícias",
garantindo que o Governo vai "continuar a apoiar não só a PSA, mas o conjunto de empresas que
fornece a PSA, muitas delas pequenas e médias empresas do distrito de Viseu e em particular do
concelho de Mangualde, porque são elas também importantes na produtividade e no sucesso da PSAMangualde". "Esta fábrica tem futuro", acrescentou.
Recorde-se que a fábrica de Mangualde da PSA - grupo das marcas Citroen, Peugeot e Opel - produziu
mais de 53 mil veículos em 2017, o que corresponde a um crescimento de 7,8% em relação a 2016.
Brilhante Dias, também visitou o Grupo Norte-Americano LEAR (componentes automóveis) e a
empresa Espanhola MAVIVA (logística), que se estão a instalar em Mangualde, na sequência do novo
modelo que irá ser produzido na PSA Mangualde, "K9".
25 Janeiro, 2018
José Silva
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O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, visitou ontem o Centro de
Produção de Mangualde, tendo-se congratulado por a PSA estar em processo de recrutamento para
um terceiro turno, o que significa "mais emprego aqui em Mangualde".
"Dentro de muito pouco tempo teremos o projeto K9, sairá um novo modelo, há perspectivas de
crescimento", frisou, acrescentando que "esta é uma das fábricas com melhor produtividade no
conjunto do grupo" e que "tem futuro".
A visita do secretário de Estado foi sempre acompanhada por João Azevedo, presidente da Câmara de
Mangualde, e abrangeu as empresas Lear e Maviva.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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PSA Mangualde é uma das fábricas com melhor produtividade do grupo
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O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, visitou ontem o Centro de
Produção de Mangualde, tendo-se congratulado por a PSA estar em processo de recrutamento para
um terceiro turno, o que significa "mais emprego aqui em Mangualde". "Dentro de muito pouco tempo
teremos o projeto K9, sairá um novo modelo, há perspectivas de crescimento", frisou, acrescentando
que "esta é uma das fábricas com melhor produtividade no conjunto do grupo" e que "tem futuro". A
visita do secretário de Estado foi sempre acompanhada por João Azevedo, presidente da Câmara de
Mangualde, e abrangeu as empresas Lear e Maviva.
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PSA Mangualde é uma das fábricas com melhor produtividade do grupo
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O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, visitou ontem o Centro de
Produção de Mangualde, tendo-se congratulado por a PSA estar em processo de recrutamento para
um terceiro turno, o que significa "mais emprego aqui em Mangualde".
"Dentro de muito pouco tempo teremos o projeto K9, sairá um novo modelo, há perspectivas de
crescimento", frisou, acrescentando que "esta é uma das fábricas com melhor produtividade no
conjunto do grupo" e que "tem futuro".
A visita do secretário de Estado foi sempre acompanhada por João Azevedo, presidente da Câmara de
Mangualde, e abrangeu as empresas Lear e Maviva.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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PSA Mangualde é uma
das fábricas com melhor
produtividade do grupo
Visita Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, visitou
o Centro de Produção e enalteceu as “perspectivas de crescimento” da empresa
O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, visitou ontem o
Centro de Produção de Mangualde, tendo-se congratulado
por a PSA estar em processo de
recrutamento para um terceiro
turno, o que significa “mais emprego aqui em Mangualde”.
“Dentro de muito pouco
tempo teremos o projeto K9,
sairá um novo modelo, há perspectivas de crescimento”, frisou,
acrescentando que “esta é uma
das fábricas com melhor produtividade no conjunto do
grupo” e que “tem futuro”.
A visita do secretário de Estado foi sempre acompanhada
por João Azevedo, presidente
da Câmara de Mangualde, e
abrangeu as empresas Lear e
Maviva.
O director-geral do Centro de
Produção de Mangualde da
PSA, José Covelo, anunciou ontem que o terceiro turno irá começar a trabalhar no início de
Abril, estando a decorrer a fase
de contratação dos 225 trabalhadores. Em declarações aos
jornalistas, referiu que “quase
todos são novos trabalhadores,
porque o mercado de trabalho
da região é muito dinâmico”.
“Temos que procurar trabalhadores mais longe. Estamos
a trabalhar com todas as câmaras em redor da fábrica, porque
o mercado é muito dinâmico e
a taxa de desemprego é relativamente baixa”, explicou, estimando que 90% dos trabalha-

D.R.

Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização

dores do terceiro turno sejam
novos.
A criação de mais um turno
estava prevista apenas para final de 2018, no âmbito do lançamento do novo modelo, mas
o “sucesso do Grupo PSA no
segmento dos veículos comerciais ligeiros faz com que a terceira equipa se antecipe, já com
as actuais gerações do Peugeot
Partner e do Citroën Berlingo,
para os quais Mangualde assegura o fim de série desta geração”, tinha já sido avançado
num comunicado divulgado há
uma semana.
“Até ao mês de Outubro, temos o carro actual e depois, dependendo de como o mercado

responde ao carro novo e dependendo de certos temas que
ainda temos que trabalhar com
o governo, como a classificação
do carro nas portagens, manteremos a terceira equipa”, explicou José Covelo.
O responsável disse ter “boas
expectativas”, mas admitiu que
“vai depender muito de como
o mercado responde”.
Eurico Brilhante Dias garantiu igualmente que o governo
“vai continuar a apoiar não só
a PSA, mas o conjunto de empresas que fornece a PSA, muitas deles pequenas e médias
empresas do distrito de Viseu e
do concelho de Mangualde,
porque são elas também gran-

de parte da produtividade e do
sucesso da PSA Mangualde e
esse é um caminho que o governo vai continuar a trilhar”.
O secretário de Estado anunciou que o governo, através do
programa “Internacionalizar”,
fixou um objectivo de “na primeira metade da próxima década atingir os 50% do peso das
exportações no Produto Interno Bruto, portanto nós precisamos de continuar a trabalhar o investimento e a nossa
capacidade produtiva e a nossa
capacidade de exportação”.
O governante admitiu que,
por vezes, “as perspectivas de
crescimento encontram barreiras”, que têm a ver com acordos
comerciais ou com recursos
humanos, mas reiterou o empenho do governo em ultrapassar essas mesmas barreiras.
“É por isso que nós vimos ao
terreno e procuramos conhecer
quais são os problemas, para
sair daqui com a convicção de
que os problemas estão identificados e que temos que ajudar
a resolvê-los”, concluiu.
A fábrica de Mangualde da
PSA - grupo das marcas Citroen, Peugeot e Opel - produziu 53.600 veículos em 2017,
num crescimento de 7,8% em
relação a 2016.
No comunicado divulgado
há uma semana, era referido
que se trata do “melhor desempenho desta unidade de produção dos últimos quatro
anos”. |
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HOMEM DESAPARECIDO
ENCONTRADO SEM VIDA
César António Cabral, de 76 anos, tinha sido visto pela última vez na terça-feira passada.
Ontem, militares da GNR encontraram o corpo a um quilómetro da sua residência Página 9
DR
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realiza-se hoje
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Fornos de Algodres
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Mais emprego
deixa secretário
de Estado
satisfeito
Eurico Brilhante Dias visitou ontem fábrica da PSA, a Lear e a Maviva, em Mangualde Página 9
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PSA Mangualde é uma das fábricas com melhor produtividade do grupo
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O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, visitou ontem o Centro de
Produção de Mangualde, tendo-se congratulado por a PSA estar em processo de recrutamento para
um terceiro turno, o que significa "mais emprego aqui em Mangualde".
"Dentro de muito pouco tempo teremos o projeto K9, sairá um novo modelo, há perspectivas de
crescimento", frisou, acrescentando que "esta é uma das fábricas com melhor produtividade no
conjunto do grupo" e que "tem futuro".
A visita do secretário de Estado foi sempre acompanhada por João Azevedo, presidente da Câmara de
Mangualde, e abrangeu as empresas Lear e Maviva.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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COMÉDIA "OS
39 DEGRAUS"
NO COMPLEXO
PAROQUIAL
Uma comédia repleta de conspiração, crime e romance é o que se
espera do espetáculo "Os 39 degraus" que esta sexta-feira (26 de
janeiro) sobe ao palco do auditório do Complexo Paroquial de
Mangualde. Esta produção, que
é uma adaptação do clássico de
Alfred Hitchcock, um filme de
1935, também ele criado a partir da obra homónima do escritor
escocês John Buchan, conta com
as interpretações de Vera Kolodzig, João Didelet, Martinho Silva e Marcantónio Del Carlo nos
principais papéis. Tudo começa
quando um ilustre e bem parecido "gentleman" inglês é procurado por um crime que não cometeu
e se vê enredado numa teia de espiões. Nesta peça, os quatro corajosos atores, sozinhos, desempenham mais de 100 personagens. O
resultado é uma comédia a alta velocidade que tem intriga, espionagem, aventura, heróis, vilões, romance e muitas gargalhadas.
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Atuação decorre esta sexta-feira (26 de janeiro)
Uma comédia repleta de conspiração, crime e romance é o que se espera do espetáculo "Os 39
degraus" que esta sexta-feira (26 de janeiro) sobe ao palco do auditório do Complexo Paroquial de
Mangualde. Esta produção, que é uma adaptação do clássico de Alfred Hitchcock, um filme de 1935,
também ele criado a partir
da obra homónima do escritor escocês John Buchan, conta com as interpretações de Vera Kolodzig,
João Didelet, Martinho Silva e Marcantónio Del Carlo nos
principais papéis. Tudo começa quando um ilustre e bem parecido "gentleman" inglês é procurado por
um crime que não cometeu e se vê enredado numa teia de espiões.
Nesta peça, os quatro corajosos atores, sozinhos, desempenham mais de 100 personagens. O
resultado é uma comédia a alta velocidade que tem intriga, espionagem, aventura, heróis, vilões,
romance e muitas gargalhadas.
2018-01-26 14:10:00+00:00
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Portugal vai formar para
indústria automóvel do futuro
Um consórcio de sete instituições ganhou um projeto da Comissão Europeia que vai qualificar mão de obra para o setor.
ALMERINDA ROMEIRA
aromeiraffiomaleconomico.pt

e

Milhões de empregos são
assegurados pela indústria
automóvel, o que
corresponde a 5,6%
do emprego total no espaço
da União Europeia.

A Comissão Europeia estima que
até 2025 será necessário preencher
mais de 900 mil postos de trabalho
no setor, cerca de metade dos quais
exigirão qualificações de alto nível.
Com uma força de trabalho envelhecida e sem possuir os perfis de
ciência, tecnologia e matemática
dos empregos da área da Engenharia, o automóvel enfrenta forte
concorrência de outros setores na
captação de recursos qualificados,
com a desvantagem, por exemplo,
para a indústria aeronáutica.
Na ausência de recursos em número suficiente há que formá-los.
Esse é o propósito do projeto DRIVES. Do original em inglês Deve-

7%
A indústria automóvel é uma
das principais forças da
economia da UE, contribuindo
com sete por cento para
o seu Produto Interno Bruto.

20%

lopment and Research on Innovative
Vocational Education Skills, con-

templa quatro milhões de euros,
dos quais uma fatia de cerca de 600
mil euros vão chegar a Portugal,
trazidos por um consórcio integrado pela Câmara Municipal de
Mangualde, Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecãnicos e Afins de Portugal, Grupo
Antolín, Instituto Politécnico de
Viseu, Universidade do Minho,
IDESCOM e Eupportunity.
"Não basta ter uma óptima
workforce hoje se não a tivermos
daqui a cinco anos para que possa
produzir os produtos do futuro",
sublinha ao Jornal Económico
Henrique Burnay, partner da
Eupportunity. Esta consultora
portuguesa em assuntos europeus
com escritório em Bruxelas, associada a 23 parceiros de 11 países,
integra o consórcio de ensino profissional e a plataforma que vai delinear políticas de qualificação
profissional na indústria automóvel, a nível europeu.
O objetivo é formar recursos
humanos que garantam inovação
face às ameaças trazidas pela globalização e pela digitalização. Com
efeito, padrões de emissão mais rigorosos e novos conceitos de mobilidade, uso crescente de conectividade e tecnologias digitais nos
veículos, mudanças no hábito dos
consumidores, deslocalização para
países de mão de obra barata e des-

12,2

Um quinto do financiamento
da Investigação
e Desenvolvimento
da indústria europeia
destina-se ao setor
automóvel.

900 mil
Até 2025 será necessário
preencher perto de um milhão
de empregos no setor
automóvel, segundo
estimativas de Bruxelas.

envolvimento dos sistemas de fabrico estão a pressionar a um
ritmo nunca anteriormente sentido indústria, empregadores, governos, autarquias.
"A Câmara Municipal de Mangualde identificou as necessidades
estratégicas para a região, mobilizando o Instituto Politécnico de
Viseu e a Universidade do Minho
para se envolverem como entidades formadoras e criadoras de planos de formação adequados ao setor automóvel", explica-nos Henrique Burnay.
As duas instituições de ensino
vão participar na criação de módu-

los de formação de acordo com a
evolução tecnológica da indústria
automóvel, uniformização curricular, realização de ações e criação
de plataformas eletrónicas de ensino. A Universidade do Minho
pontifica no projeto através do
Centro de investigação ALGORITMI, que vai assumir um papel
relevante no futuro quadro de
competências e na sua transmissão.
José Machado que lidera este
projeto na academia explica ao Jornal Económico: "A Universidade de
Minho estará envolvida no estabelecimento de um conjunto de competências e de boas práticas, apro-

veitando a sua experiência de ensino e de formação avançada (por
exemplo o seu programa doutoral
de Sistemas Avançados de Engenharia para a Indústria), ajudando a
estabelecer o -campus online", tornando-se parte duma plataforma de
conhecimento compartilhado e
contribuindo para a elaboração de
materiais de formação adaptados.'
Ao que acrescenta o professor, a
Universidade, vai colaborar igualmente no estabelecimento e na
aplicação de serviços europeus de
certificação e de qualificação.
Por seu turno, a IDESCOM será o
parceiro de referencia na rbçsifica-

cão e homologação da formação

pan-europeia, interface com instituições de ensino, indústrias, serviços e associações. Compete-lhe, procurar talento e apoiar o recrutamento de mão de obra especializada.
A Eupportunity fez a agregação
dos parceiros nacionais integrando as suas competências em complementaridade com as atividades
de parceiros internacionais.
Este financiamento europeu
vem colocar Portugal na linha da
frente da formação e qualificação
profissional neste importante setor da economia, que é o automóvel.
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Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização, esteve ontem, dia 25 de janeiro, no
concelho de Mangualde. O Centro de Produção da PSA, LEAR e MAVIVA foram alguns dos espaços
visitados, acompanhado sempre pelo Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
Em abril, o Centro de Produção da PSA de Mangualde terá um novo turno, o que permitirá contratar
cerca de 225 novos trabalhadores. O Secretário de Estado congratulou-se com as "boas notícias",
garantindo que o Governo vai "continuar a apoiar não só a PSA, mas o conjunto de empresas que
fornece a PSA, muitas delas pequenas e médias empresas do distrito de Viseu e em particular do
concelho de Mangualde, porque são elas também importantes na produtividade e no sucesso da PSAMangualde". "Esta fábrica tem futuro", acrescentou.
Recorde-se que a fábrica de Mangualde da PSA - grupo das marcas Citroen, Peugeot e Opel - produziu
mais de 53 mil veículos em 2017, o que corresponde a um crescimento de 7,8% em relação a 2016.
Brilhante Dias, também visitou o Grupo Norte-Americano LEAR (componentes automóveis) e a
empresa Espanhola MAVIVA (logística), que se estão a instalar em Mangualde, na sequência do novo
modelo que irá ser produzido na PSA Mangualde, "K9".
26 de Janeiro de 2018
Redacção
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Município de Mangualde ajuda a dinamizar e alargar a prática desportiva no concelho
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Foram celebrados, ontem, quinta-feira, os Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre
o Município de Mangualde e diversos clubes/associações do concelho. Estes contratos programa visam
dinamizar e alargar a prática desportiva nas modalidades de Futebol, Futsal, BTT, Atletismo, Damas,
Snooker, Squash, Xadrez, Ténis de Mesa e Pesca Desportiva.
O objetivo destes contratos-programa é proporcionar às instituições condições para a prática de uma
atividade desportiva equilibrada e sustentada, com um orçamento de ano para ano cada vez mais
próximo das receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência da Câmara
Municipal.
Ao todo, foram assinados contratos-programa com nove clubes/associações: Casa do Povo de
Mangualde, Gigantes Sport Mangualde, Os Ciências - Associação Cultural e Desportiva, Clube de BTT
Azuribike Mangualde Team, Grupo Desportivo de Mangualde, Centro Recreativo e Cultural de Santo
André, Moimenta do Dão Futebol Clube, Estrela do Mondego Futebol Clube e Pedreles Beira Dão Clube.
.
Município de Mangualde/Comunicação

Página 171

A172
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Nove associações celebram contratos-programa com a Câmara
O município de Mangualde e diversos clubes e associações do concelho celebraram na quinta-feira (25
de janeiro) os Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo. Estes acordos visam dinamizar e
alargar a prática desportiva no concelho nas modalidades de Futebol, Futsal, BTT, Atletismo, Damas,
Snooker, Squash, Xadrez, Ténis de Mesa e Pesca Desportiva.
"O objetivo destes contratos-programa é proporcionar às instituições condições para a prática de uma
atividade desportiva equilibrada e sustentada, com um orçamento de ano para ano cada vez mais
próximo das receitas próprias, de forma a diminuir progressivamente a sua dependência da Câmara
Municipal", sublinha a autarquia numa nota enviada às redações.
Ao todo foram assinados protocolos com nove clubes/associações: Casa do Povo de Mangualde,
Gigantes Sport Mangualde, Os Ciências - Associação Cultural e Desportiva, Clube de BTT Azuribike
Mangualde Team, Grupo Desportivo de Mangualde, Centro Recreativo e Cultural de Santo André,
Moimenta do Dão Futebol Clube, Estrela do Mondego Futebol Clube e Pedreles Beira Dão Clube.
2018-01-27 11:00:00+00:00
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Conselho Local de Ação Social de Mangualde fez saber das respostas sociais para
redução da pobreza
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Realizou-se na passada terça-feira, dia 23, a reunião descentralizada do Conselho Local de Ação Social
de Mangualde (CLASM). O encontro, que decorreu na sede do Estrela Mondego Futebol Clube, em
Abrunhosa-a-Velha, contou com a presença de Maria José Coelho, Vereadora do Município de
Mangualde e Presidente do CLASM, dos parceiros membros do CLASM e dos Presidente e Tesoureiro
da Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-Velha.
Este encontro, que decorreu na sequência da descentralização encetada anteriormente, teve como
objetivo aproximar os parceiros das realidades locais, avaliar as potencialidades e as dificuldades do
território, tendo em atenção a demografia, o envelhecimento, a baixa natalidade e os seus recursos.
Teve ainda como objetivo dar a conhecer as respostas sociais integradas que ajudam a minimizar a
pobreza e exclusão social, potenciando a coesão.
A reunião do CLASM teve como ordem de trabalhos a eleição dos membros do Núcleo Executivo para
2018/2020, onde foi aprovada, por unanimidade, a sua constituição: Câmara Municipal de Mangualde,
ISS - Serviço Local de Mangualde, Centro Paroquial da Cunha Baixa, Unidade de Cuidados na
Comunidade, Associação Empresarial de Mangualde, Junta de Freguesia de Mangualde e Agrupamento
de Escolas de Mangualde. Foi também apresentado o relatório de atividades do projeto CLDS3G
Mangualde, decorrente da Lei, e o relatório anual de 2017 da Entidade Coordenadora Local de
Parceria, Obra Social Beatriz Pais, apresentado igualmente pela equipa do CLDS 3G.
29 Janeiro, 2018
José Silva
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Conselho Local de Acção
Social procura combater
pobreza e exclusão
Mangualde Reunião descentralizada do Conselho Local de Acção Social teve
como objectivo aproximar os parceiros sociais das realidades locais
D.R.

Realizou-se, no dia 23 de Janeiro, a reunião descentralizada do Conselho Local de Acção Social de Mangualde
(CLASM).
O encontro, que decorreu na
sede do Estrela Mondego Futebol Clube, em Abrunhosa-aVelha, contou com a presença
de Maria José Coelho, vereadora do município de Mangualde e Presidente do CLASM,
dos parceiros membros do
CLASM e dos presidente e tesoureiro da Junta de Freguesia
de Abrunhosa-a-Velha.
Este encontro, que decorreu
na sequência da descentralização encetada anteriormente,
teve como objectivo aproximar os parceiros das realidades locais, avaliar as potencialidades e as dificuldades do território, tendo em atenção a demografia, o envelhecimento, a
baixa natalidade e os seus recursos. Teve ainda como objectivo dar a conhecer as respostas sociais integradas que
ajudam a minimizar a pobreza
e exclusão social, potenciando
a coesão.

Reunião descentralizada decorreu na freguesia de Abrunhosa-a-Velha

A reunião do CLASM teve
como ordem de trabalhos a
eleição dos membros do Núcleo Executivo para 2018/
2020, onde foi aprovada, por
unanimidade, a sua constituição: Câmara Municipal de
Mangualde, ISS - Serviço Lo-

cal de Mangualde, Centro Paroquial da Cunha Baixa, Unidade de Cuidados na Comunidade, Associação Empresarial de Mangualde, Junta de
Freguesia de Mangualde e
Agrupamento de Escolas de
Mangualde. Foi também apre-

sentado o relatório de actividades do projecto CLDS3G
Mangualde, decorrente da Lei,
e o relatório anual de 2017 da
Entidade Coordenadora Local
de Parceria, Obra Social Beatriz
Pais, apresentado igualmente
pela equipa do CLDS 3G. |

Página 174

A175

Luís Represas vai estar no Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde - Farol da
Nossa Terra
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A próxima edição do "Sextas da Lua" será protagonizada por Luís Represas. O concerto, agendado
para as 21h30 do dia 23 de fevereiro, terá lugar no Complexo Paroquial de Mangualde.
Luís Repesas fundou, em 1976, a banda Trovante, juntamente com João Gil, João Nuno Represas,
Manuel Faria e Artur Costa, um grupo que se viria a revelar um dos mais influentes da música popular
portuguesa. Em 1992, os Trovante separam-se e Luís Represas inicia a sua carreira a solo. Também a
solo o artista tem conquistado muitos sucessos musicais e continua a ser seguido por muitos fãs.
Os bilhetes têm um custo de 10 euros e encontram-se à venda na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, na Papelaria Adrião, no Complexo Paroquial de Mangualde e em Bol - Bilheteira Online.
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Eleitos os membros do Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social de
Mangualde
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Realizou-se na passada terça-feira, dia 23, a reunião descentralizada do Conselho Local de Ação Social
de Mangualde (CLASM). O encontro, que decorreu na sede do Estrela Mondego Futebol Clube, em
Abrunhosa-a-Velha, contou com a presença de Maria José Coelho, Vereadora do Município de
Mangualde e Presidente do CLASM, dos parceiros membros do CLASM e dos Presidente e Tesoureiro
da Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-Velha.
Este encontro, que decorreu na sequência da descentralização encetada anteriormente, teve como
objetivo aproximar os parceiros das realidades locais, avaliar as potencialidades e as dificuldades do
território, tendo em atenção a demografia, o envelhecimento, a baixa natalidade e os seus recursos.
Teve ainda como objetivo dar a conhecer as respostas sociais integradas que ajudam a minimizar a
pobreza e exclusão social, potenciando a coesão.
A reunião do CLASM teve como ordem de trabalhos a eleição dos membros do Núcleo Executivo para
2018/2020, onde foi aprovada, por unanimidade, a sua constituição: Câmara Municipal de Mangualde,
ISS - Serviço Local de Mangualde, Centro Paroquial da Cunha Baixa, Unidade de Cuidados na
Comunidade, Associação Empresarial de Mangualde, Junta de Freguesia de Mangualde e Agrupamento
de Escolas de Mangualde. Foi também apresentado o relatório de atividades do projeto CLDS3G
Mangualde, decorrente da Lei, e o relatório anual de 2017 da Entidade Coordenadora Local de
Parceria, Obra Social Beatriz Pais, apresentado igualmente pela equipa do CLDS 3G.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Portugal vai formar para indústria automóvel do futuro
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Portugal vai formar para indústria automóvel do futuro
Almerinda Romeira
29 Jan 2018
Um consórcio de sete instituições ganhou um projeto da Comissão Europeia que vai qualificar mão de
obra para o setor.
Toru Hanai/Reuters
A Comissão Europeia estima que até 2025 será necessário preencher mais de 900 mil postos de
trabalho no setor, cerca de metade dos quais exigirão qualificações de alto nível. Com uma força de
trabalho envelhecida e sem possuir os perfis de ciência, tecnologia e matemática dos empregos da
área da Engenharia, o automóvel enfrenta forte concorrência de outros setores na captação de
recursos qualificados, com a desvantagem, por exemplo, para a indústria aeronáutica.
Na ausência de recursos em número suficiente há que formá-los. Esse é o propósito do projeto
DRIVES. Do original em inglês Development and Research on Innovative Vocational Education Skills,
contempla quatro milhões de euros, dos quais uma fatia de cerca de 600 mil euros vão chegar a
Portugal, trazidos por um consórcio integrado pela Câmara Municipal de Mangualde, Associação dos
Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, Grupo Antolín, Instituto Politécnico de
Viseu, Universidade do Minho, IDESCOM e Eupportunity.
"Não basta ter uma óptima workforce hoje se não a tivermos daqui a cinco anos para que possa
produzir os produtos do futuro", sublinha ao Jornal Económico Henrique Burnay, partner da
Eupportunity. Esta consultora portuguesa em assuntos europeus com escritório em Bruxelas,
associada a 23 parceiros de 11 países, integra o consórcio de ensino profissional e a plataforma que
vai delinear políticas de qualificação profissional na indústria automóvel, a nível europeu. Continuar a
ler
O objetivo é formar recursos humanos que garantam inovação face às ameaças trazidas pela
globalização e pela digitalização. Com efeito, padrões de emissão mais rigorosos e novos conceitos de
mobilidade, uso crescente de conectividade e tecnologias digitais nos veículos, mudanças no hábito
dos consumidores, deslocalização para países de mão de obra barata e desenvolvimento dos sistemas
de fabrico estão a pressionar a um ritmo nunca anteriormente sentido indústria, empregadores,
governos, autarquias.
"A Câmara Municipal de Mangualde identificou as necessidades estratégicas para a região, mobilizando
o Instituto Politécnico de Viseu e a Universidade do Minho para se envolverem como entidades
formadoras e criadoras de planos de formação adequados ao setor automóvel", explica-nos Henrique
Burnay.
As duas instituições de ensino vão participar na criação de módulos de formação de acordo com a
evolução tecnológica da indústria automóvel, uniformização curricular, realização de ações e criação
de plataformas eletrónicas de ensino. A Universidade do Minho pontifica no projeto através do Centro
de investigação ALGORITMI, que vai assumir um papel relevante no futuro quadro de competências e
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na sua transmissão.
José Machado que lidera este projeto na academia explica ao Jornal Económico: "A Universidade de
Minho estará envolvida no estabelecimento de um conjunto de competências e de boas práticas,
aproveitando a sua experiência de ensino e de formação avançada (por exemplo o seu programa
doutoral de Sistemas Avançados de Engenharia para a Indústria), ajudando a estabelecer o "campus
online", tornando-se parte duma plataforma de conhecimento compartilhado e contribuindo para a
elaboração de materiais de formação adaptados." Ao que acrescenta o professor, a Universidade, vai
colaborar igualmente no estabelecimento e na aplicação de serviços europeus de certificação e de
qualificação.
Por seu turno, a IDESCOM será o parceiro de referência na classificação e homologação da formação
pan-europeia, interface com instituições de ensino, indústrias, serviços e associações. Compete-lhe,
procurar talento e apoiar o recrutamento de mão de obra especializada.
A Eupportunity fez a agregação dos parceiros nacionais integrando as suas competências em
complementaridade com as atividades de parceiros internacionais.
Este financiamento europeu vem colocar Portugal na linha da frente da formação e qualificação
profissional neste importante setor da economia, que é o automóvel.
Artigo publicado na edição digital do Jornal Económico. Assine aqui para ter acesso aos nossos
conteúdos em primeira mão
2018-01-29 07:05:13+00:00
Almerinda Romeira
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Combate à pobreza e exclusão social pelo Conselho Local de Ação Social
Posted by: Antonio Pacheco
29 de Janeiro de 2018
53 Views
Realizou-se na passada terça-feira, dia 23, a reunião descentralizada do Conselho Local de Ação Social
de Mangualde (CLASM). O encontro, que decorreu na sede do Estrela Mondego Futebol Clube, em
Abrunhosa-a-Velha, contou com a presença de Maria José Coelho, Vereadora do Município de
Mangualde e Presidente do CLASM, dos parceiros membros do CLASM e dos Presidente e Tesoureiro
da Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-Velha.
Este encontro, que decorreu na sequência da descentralização encetada anteriormente, teve como
objetivo aproximar os parceiros das realidades locais, avaliar as potencialidades e as dificuldades do
território, tendo em atenção a demografia, o envelhecimento, a baixa natalidade e os seus recursos.
Teve ainda como objetivo dar a conhecer as respostas sociais integradas que ajudam a minimizar a
pobreza e exclusão social, potenciando a coesão.
A reunião do CLASM teve como ordem de trabalhos a eleição dos membros do Núcleo Executivo para
2018/2020, onde foi aprovada, por unanimidade, a sua constituição: Câmara Municipal de Mangualde,
ISS - Serviço Local de Mangualde, Centro Paroquial da Cunha Baixa, Unidade de Cuidados na
Comunidade, Associação Empresarial de Mangualde, Junta de Freguesia de Mangualde e Agrupamento
de Escolas de Mangualde. Foi também apresentado o relatório de atividades do projeto CLDS3G
Mangualde, decorrente da Lei, e o relatório anual de 2017 da Entidade Coordenadora Local de
Parceria, Obra Social Beatriz Pais, apresentado igualmente pela equipa do CLDS 3G.
Por:MM
29 de Janeiro de 2018
Antonio Pacheco
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Nuno Moita eleito vice-presidente
do Conselho Regional do Centro
111 O presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova,
Nuno Moita, foi eleito, recentemente, um dos dois
vice-presidentes do Conselho Regional do Centro,
órgão consultivo da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional
(CCDR) do Centro.
“Entramos numa fase em
que é necessário começar a
preparar o pós 2020 e, nesse sentido, vamos trabalhar para, atempadamente, desenhar as estratégias
de desenvolvimento regional que melhor cumpram
os desígnios de todos e de
cada município”, sublinha
Nuno Moita.
O Conselho Regional do
Centro, refira-se, é presi-

DR

Nuno Moita ocupa a vice-presidência com o autarca de Ílhavo

dido pelo autarca de Mangualde, João Azevedo, que
foi reconduzido no cargo,
e tem nas duas vice-presidências Nuno Moita, autarca de Condeixa, e Fernando

Caçoilo, autarca de Ílhavo.
A eleição decorreu na
sede da CCDRC, em Coimbra, com a presença do
ministro do Planeamento
e Infraestruturas, Pedro

Marques, e do secretário
de Estado para o Desenvolvimento e Coesão, Nelson
de Souza.
Naquela que foi a primeira reunião daquele órgão
após as autárquicas de
2017, foi ainda apresentada a Estratégia Nacional
Portugal 2030 e traçados
os objetivos para o futuro,
que devem passar, anunciou o Conselho Regional,
por um maior ajustamento dos Programas Operacionais Regionais às necessidades específicas do
território, por uma maior
autonomia dos municípios
e pela concretização de investimentos estruturantes
e prioritários para os quais
já há unanimidade.
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Nuno Moita
no Conselho
Regional

Nuno Moita, presidente da Câmara de Condeixa, foi eleito
vice-presidente do Conselho
Regional do Centro, órgão consultivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDRC),
presidido por João Azevedo,
autarca de Mangualde. «Entrámos numa fase em que é necessário começar a preparar o
pós 2020 e, nesse sentido, vamos trabalhar para, atempadamente, desenhar as estratégias
de desenvolvimento regional
que melhor cumpram os desígnios de todos e de cada município», diz Nuno Moita, que
partilha com o autarca de
Ílhavo, Fernando Caçoilo, a
vice-presidência do Conselho
Regional. Ajustamento dos programa operacionais às necessidades do território, maior autonomia dos municípios e concretização de investimentos estruturantes constituem a estratégia do Conselho Regional.|
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Região Centro em Bruxelas em defesa do território afetado pelos maiores incêndios
em Portugal
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Presidentes das Comunidades Intermunicipais da Região Centro reuniram ontem, 30 de Janeiro,com o
Comissário Europeu Carlos Moedas
JOÃO AZEVEDO, VICE-PRESIDENTE DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO
LAFÕES,SUBLINHOU A IMPORTÂNCIA DA REPROGRAMAÇÃO DO PORTUGAL2020, DAS PRIORIDADES
PARA O PORTUGAL2030, DAS INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS, DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
DAS FLORESTAS E DO SECTOR PRIMÁRIO.
A Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, a Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra e a
Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela reuniram em Bruxelas, com o Comissário
Europeu Carlos Moedas para defender a região e os seus habitantes.
João Azevedo, Vice-presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões e Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, refere que se tratou de "uma reunião de trabalho, de análise e de
reflexão de tudo o que se passa na região, olhando bem para aquelas que são as prioridades e as
preocupações das pessoas que nela habitam e trabalham'. O autarca destaca os seguintes temas
desta reunião de trabalho: "Abordamos a importância do período de reprogramação do Programa
Comunitário Portugal2020, das prioridades e propostas para o Portugal2030, as infraestruturas
rodoviárias, nomeadamente o IP3, e também o IC12, IC6 e outros eixos importantes que estão por
resolver, a águas e o abastecimento às populações mas também ao sector primário. Porque o sector
primário sem um bom abastecimento de água não é competitivo."
Foi ainda laçado o repto para o Comissário Europeu Carlos Moedas vir, a curto prazo, visitar a região,
ao qual o Comissário respondeu afirmativamente.
31 Janeiro, 2018
José Silva
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"Casas das Palmeiras" convida a uma experiência ímpar de turismo de natureza e
sustentabilidade
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"Casa das Palmeiras - Casas de Campo" (Gandufe) é uma quinta com 2,5 hectares, situada entre
Mangualde e Nelas e assim enquadrada na região demarcada do vinho do Dão. Desde 1924 conta a
história do bisavô da proprietária, Bernardo da Costa Faro.
Joana Travessas, depois de uma experiência de 10 anos na área da indústria e consultoria, como
Engenheira do Ambiente, mudou de vida e decidiu regressar às suas origens em 2012, para dar
continuidade a este projecto de turismo rural.Com o olhar na sustentabilidade ambiental e o respeito
pelos animais, a quinta foi-se transformando dando lugar a um espaço onde se vive uma verdadeira
experiência no campo em comunhão com a natureza e as tradições da aldeia.
Três Casas e uma Suite recentemente recuperada compõem esta unidade que beneficia de uma
localização privilegiada e de uma magnífica envolvente paisagística, cultural, arqueológica e
gastronómica.
Num espaço onde pode vivenciar o dia a dia de uma quinta, descubra recantos encantadores,
desfrutando da serenidade do campo, sem horas nem tempo contado. "Casa das Palmeiras" é sem
dúvida um local onde experiências únicas acontecem.
"Casas das Palmeiras" em processo de certificação pela Biosphere Responsible Tourism
Em 2017 Joana Travessas arrancou entretanto com o projeto da Quinta Pedagógica, tendo presente,
mais uma vez, os valores da sustentabilidade, preservação do ambiente e das tradições locais. "Para
além das sinergias com a comunidade local, procuramos integrar a comunidade educativa promovendo
e dinamizando atividades pedagógicas de forma a divulgar e proteger o património histórico, cultural e
imaterial da região onde nos inserimos. Estamos desde 2016 em processo de certificação pela
Biosphere Responsible Tourism, um entidade apoiada pelas Nações Unidas e UNESCO, esperando
obter a certificação no inicio de 2019 : https://www.biospheretourism.com/pt", explicou-nos na visita
que efetuámos à "Casa das Palmeiras", que já têm o Certificado de excelência pelo Tripadvisor:
http://bit.ly/2DWnVww e uma classificação atual de 9.4 no Booking (maior central de reservas de
hotéis do mundo).
Este slideshow necessita de JavaScript.
Joana Travessas enaltece ação e apoio da Autarquia de Mangualde
Instada a falar-nos do apoio ao setor do turismo, por parte da Câmara Municipal , diz-nos que "da
parte da câmara para já não tenho nada a reclamar. Até em relação a um evento que estamos a
programar para o próximo dia 17 de Fevereiro, se tudo correr como planeado e se se concretizar, já se
disponibilizaram para publicitar e imprimir os cartazes para distribuição".
Uma nota final ainda para o produtor de vinhos de Ganfude, que tem projetado a imagem da
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Freguesia em Portugal e além fronteiras, e que tem um fator diferenciador - os nomes e rótulos que
primam pela criatividade, com toque de humor, com os seus "Grandalhão" e "Ignorante".
31 Janeiro, 2018
José Silva
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Autarcas da região
levam preocupações
à Comissão Europeia
Reunião Presidentes de três comunidade intermunicipais e
demais autarcas apontarm um conjunto de preocupações
ao comissário europeu, Carlos Moedas
D.R.

Autarcas da região encontraram-se ontem em Bruxelas com o comissário europeu Carlos Moedas

Eduarda Macário
Os presidentes das CIM de Viseu Dão Lafões, Beiras e Serra
da Estrela e Região de Coimbra
reuniram, ontem, com o comissário europeu, Carlos Moedas, em Bruxelas.
Presidentes, autarcas e secretários executivos das três comunidades intermunicipais
que integraram a comitiva foram pôr em cima da mesa um
conjunto de preocupações que
prejudicam os seus territórios
e outras questões relacionadas
com o programa Horizonte
2020 e com a reprogramação
e preparação do Portugal 2030.
E quando se fala em preocupações desta região, as infraestruturas rodoviárias, designadamente o IP3 e as suas lateralidades como o C12 e o IC6
lideram uma lista das dores de
cabeça de autarcas e populações. Mas não só. Também a
questão da água ocupa um lugar de relevo uma vez que a
sua falta mexe com um vasto
conjunto de sectores. Tendo
ainda bastante presente as
consequências da seca que se
viveu, em particular nos concelhos de Viseu, Mangualde e

Nelas, o presidente da Câmara
de Mangualde, que também
integrou a comitiva, sublinhou
as consequências não só no
abastecimento domiciliário,
mas também no tecido económico-social e nas áreas agrícolas e florestais.
«A questão das florestas é
para nós um aspecto que consideramos fundamental também para afirmar este território como um espaço competitivo», sublinhou João Azevedo,
reconhecendo que garantir
água para todos os fins e tê-la
mais bem distribuída é fundamental para a concretização de
qualquer desafio, seja no bem
estar e qualidade de vida das
populações, seja numa resposta eficaz ao tecido empresarial e ao sector florestal, onde
se destaca a necessária reflorestação de todas as áreas afectadas pelos incêndios.
Segundo o autarca de Mangualde, é natural que «com mais
água se consiga promover um
território mais forte e com outras capacidades para cativar
população e investidores».
Esta reunião, que serviu para
falar sobre temas que os elementos da comitiva – e os seus

munícipes - conhecem muito
bem, potenciou igualmente
uma reflexão sobre as várias
preocupações e sobre a forma
como estas interferem com a
afirmação da região.
Reconhecendo a sensibilidade do comissário perante os
temas abordados, João Azevedo apontou o facto de Carlos
Moedas ter anotado todas as
questões para «melhor poder
participar num processo de
construção de um futuro melhor». Foi por isso, na opinião
dos envolvidos, «uma reunião
muito útil e muito importante
onde os vários actores deste
território tiveram um papel de
grande importância na defesa
dos interesses da região». Um
papel que o também presidente do Conselho da Região,
João Azevedo, considera «decisivo na defesa e afirmação
dos interesses desta região e
das suas populações».
O comissário europeu, Carlos Moedas, foi convidado pelos autarcas e pelo Conselho
Empresarial do Centro a visitar
as respectivas comunidades e
constatar no terreno a realidade e o peso das preocupações apontadas.|
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Autarcas levaram
preocupações
a Bruxelas
Região Centro | P3
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Luis Represas em Mangualde no "Sextas da Lua"
Posted by: Sofia Pacheco
30 de Janeiro de 2018
58 Views
23 de fevereiro
A próxima edição do "Sextas da Lua" será protagonizada por Luís Represas. O concerto, agendado
para as 21h30 do dia 23 de fevereiro, terá lugar no Complexo Paroquial de Mangualde.
Luís Represas fundou, em 1976, a banda Trovante, juntamente com João Gil, João Nuno Represas,
Manuel Faria e Artur Costa, um grupo que se viria a revelar um dos mais influentes da música popular
portuguesa. Em 1992, os Trovante separam-se e Luís Represas inicia a sua carreira a solo. Também a
solo o artista tem conquistado muitos sucessos musicais e continua a ser seguido por muitos fãs.
Os bilhetes têm um custo de 10 euros e encontram-se à venda na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, na Papelaria Adrião, no Complexo Paroquial de Mangualde e em Bol - Bilheteira Online.
Por:MM
30 de Janeiro de 2018
Sofia Pacheco
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Janeiro 31, 2018 | Política
João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, foi reeleito presidente do Conselho da
Região, em reunião que decorreu no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDRC).
O autarca mangualdense fez um "balanço muito positivo" do passado, frisando "com agrado que a
CCDRC utiliza este órgão político de Governação Regional para apresentar projetos estruturantes para
a região", dando os exemplos do projeto regional do Vinho, do Queijo DOP, da Floresta, entre outros.
"Nesse contexto agiu com transparência, ouviu elogios, críticas, mas envolveu os atores da Região",
acrescentou.
Em relação ao futuro, João Azevedo lançou cinco desafios. A começar pela aposta nas empresas
passando pelas verbas disponíveis para a Educação no Programa Operacional Regional, pela
necessidade de aumentar as verbas destinadas aos centros urbanos de menor dimensão e sua
regeneração urbana, até à "participação com autonomia" de autarquias, universidades, empresas e
demais parceiros, numa recusa a "Programas Operacionais Regionais feitos à mesma medida".
Para o presidente do Conselho da Região, a prioridade dos "investimentos estruturantes para a região
Centro e em relação aos quais há unanimidade" vai para o IP 3, IC 12, IC 6 e da Linha da Beira Alta,
que já está em fase de obra.
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